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لتاق@طلال
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الم@لالالمةضليل@ة
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وبن@ههالسمعله@براهيمقصة

ا@لقسم-

ا@لفسم-

ا@لفسم-

ا@لقسم-

ا@لقسم-

للام@ع!يمإبرالأول:

@لسلامعيهلوطقصةفني:
السلامعلبه@سماعيلقصةلالث:

قصةلرابع:
السلامعليهيوشف

السلامعلبهشعبفصةلخامى:





السلأأعلبهإبراهيمقمة

المحتوى

الأولى@لحلقة

تقديم
-

ايرحلة
@لصاثتةإبراهيمفطرةفيالثفة

-

ورحمةوودبر

ؤنجربةنل-

وتربيةوغقيدةتجربة-

لنلىآية-

الروحيالثوق-

الناصعة@لمتقيمةبلى@لعقيدةإبرامبمءعهة

-

وحسمعزم

الضيفو@لكيد@لمحاكمة-

نية@ن@لحلقة

@لى@لثه@لهجرة-

لتليم@وعظ@ةعة،لطا@وجماليمان،ل!@حقيقة-
و@طشانورحمةسرى-

@لصنقم@لصر@ط@مم@لعطبم@لمفام-

سافطةودع@ىواهيةحجج

2
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الإيمانوقاللةالوحيدأمة-
والنرحبد.الإبمادرحلةليمعالم-

الرائعالإعحاز-
القيمةيوموأبوهإبرايم-

1 2

1 3



ال@لأأعليهإبراهيم

الأولا:الحلقة

سورليإلراهيمقصةالقرآدذكر
متعد@ة.

لحمةلطولهثوسوهي

فيالأسلمي@لموضوعيعالجإنه.@الفقر@متصلموصوعأيتناولو@حدة،

قاعدةعلىالعقيدةساءوهوالقرآن-
الألوهةلحقيقةالتعري@من

القصصاملوبفييعالحهارتباطات-.بيهماصوماالعمهية،وحق@قة

عليهوالتعقيب

ميلادحلقةالأولى،الحلفةمندأولهاصتعرضلاإلراهيموقصة

لأبيهومحا@رتهإيمانه،حلقةثتىحلقكمنهاتعرضولك@إلراهم!

له،و)محاقإسماعيلوهةوقومهألاهواعزالهالأصام،ليتحطيموقومه،

أنه@رؤياه
للحج.الاسليوالتأ@ي@الكعبة،ولاءواقداؤه.ابهيدبع

ليطمئنولكنآمر،دقدليؤم@لاالموتى،إجاءعلىبرهالاربهم@وطلبه

علىيجعلثمإليه،فيضمهنالطير،م@أرسعةيأخذأنال@هأمرهحيثقلبه،

إلخ.سعيأ..إيىفيئيئيدعوهنثمجزءأ،منهنحبلكل

وفي
@رائعشبقعرصفيناولتها@ييةلأغر@صتحقيقالقصةهده

ليالأ@يإنوتوحدالله،وحدانيةوإثباتوالرسالة،ال@يإثبكنها:
ملة

يصراتهأنوبيانوالثكر،الإلهية،القدرةومظامرالت@يد،ملةإبراهيم

القرآنيبديها@لتيالرحمةالقصةفيتتجلىكماالنهاية..في@رسلهأنبياعه



أهلعليكموبركقه@لله)رحمةبيتهوآل)براهيمعلىاللهنعمةيانفي

كلا(..أهحد:مجد،حميدإئهالبيت

الطليقة..ومنئةالخوارقعلىاللهقدرةعلىتأكبدالفصةوفي

الطيرمثهدثتم..(69الأنبياء:أالهإبرايمعلىوسلامابرداكونينلر@يا

جزءأ.نهجلكلعلىجعلأدبعدإلراهمبلىآبالذي

بمغزاها.لتفيالعظيمةالفصةسيقتاليالدبية،الأغر@ضآخرإلى

وسالأغراض،مدهلأداءيكميبالقدر@لديعرضتوقد
تتفقالتيالحلقة

فيمكانهاالقصةوأخذتوالعرة.الغرصلأداء
القصصسلسلة

البقرففيالسلام-عليهإبرأهيم-قصةمنحلقك

لتوكالحج..وانبياء،لأوابم،ومرلحجر،واهيم،وإبراوهيو@لأنعام،

الورةمرضوعمعيتفقمامنهاوعرضالعام.لسياقهاماسبةسررةكلفي

أنودعاثههر@سماعيل،لليتبائهحلقةالقرةمورةفي

هيإثمالانيهو@راثةاليتصراثةأنو)علالهآمأ،الحر@مالبلدافهيحعل

هذاوكان@رالله.بالشبيدعونلمنلاملته،يتمعونالذينللمسلمين،

مخالفاتلصدد
وبيتهإبراهيمدينوتوربثولعنهم،وطردهمائل،إسبني

يحييالذيال@هصفةفيالكافرللملكمحاتجهحلقةكذلك

منبهايأتيانللملكوتحديهالمشرفسبالئمممىيأنيوالذيويميت،

كفر.الدسلبهتالمعرب.

طل@هحلقةتعر@كما
وامره@لموتى،يحييكفيريهأنربهمن

يديه،بين@حياؤهاثثمالجبال،علىأشلاثهنونوزيعالطير،من@ربعةبذبح

تسعى@لإ.فجات



وقدرتهاللهآباتعنالسورة،ليالحديثمعرصفيوفلثوهذا

والاحياء.الاماتةعلى

فيتأملبعدإليه،واهتدائهرله،عنبحئهحلقةالأنعامفيوعرضت

وتتغوالصى،والقمرالنجحم
التيالسورةفينلكوكانالكون.مثاهد

المسدعالصانععلىودلالتهاالكون،فياللهوآياتالعقيدفحولتدير
له.شريكلاالذي

سياقفينلثوكانبلسحاق،تئيرهحلقةهودسورةفيوعرضت

وفيهاببراهيم.طريمهمفيقريتهتدميرالمكلمينالملائكةومر@رلوط،قصة

الفاسقي@.وتدميرعباثهمنللمختلىيىاللهرعايةتبدو

لمنالمحرمالبيتبج@اردعائهحلقةإبرأهيمسورةفيوعرضت
أسكه

و@أنعلىوحمدهزرع،غيربوادفويةمن
إسماعلالكبرعلىله

يقسلوأدوثويته،هوالصلاةمقيميجعلهأدربهإلىوطلجهثو)سحاق
يقميومولوالدي@لهويعفردعاعه،

هيواحدة،برسالةالرسل،امةعرضهوكلهالسورةشاقوكان

الرسالةوكأئماكذلك،و@حدأصفاالرسلباقةالحكذلنوكرصالتوجدة

الجحود!وصحراءالكفرهجرفيظليلةشجرة

معهودسورةفيعرضتال@يالحلقةالحجرسورةفيوعرضت

للغصاةوعذابهال@ؤنج@،بعبالهاثهرحمةذكرفيالتفصيل،منشيء

مريمسورةفي
عليه،أبيهوعلظةلأبيه،رفقفيدعوتهحلفة

التيالورةفيونلثله.@سحاقإسماعلوهبةوقومه،لأبيهواعتزاله

واليالرحمةتظللهكلهاوج@عباثه.سللمصطفبناللهرعايةنعرض

وا

علىوزراينهوقومه،لأبهدعوتهحلقةالأنبياءسورةفي
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وسلامابرثاكانتالتياللىفيوإلقائهالأصام،هدهونحطيمأصامهم.

فيهاباركنا@لتيالأرضإلىلوط@خيهوابنهوونجاتها@ه،لأمرعليه

فيوفلكللعالمين.
الأئةلهذهاللهورعاية@لرصل،اثةاستعراصصدد

شربك.لهلي@الدي@لو@حدافهعاثةإلىواتجاهها

للطائفبنالببتبنطهبرإلى@مرإشارةالحجسورةفيووردت

لعاوا

قصةبعدإبراهيمقصةتجيءالصاقاتسورة
من)وإنلوح:

لإبرامم..،..شيمته

نقلةفها..الأولوالمثمهدالقصة،اتلحهوذا
إلىنوحمن

علىنوحشيعةمندهووالطريق.والدعئالعقيدةصلةوبينهماإبراهيم..

الذيالو@حد،الإلهيالمنهجولكنهةوالرسالتينالرسولينبي@الزماننباعد

جاءبذلإبراهيمشيعتهمن)@انيه..ولئركانبهرتبطان@عدهيلتقيان

.(8،384الصاقات:إالهسليمبقلبربه

العقيدةوصحةالقبسلامةإبراهيمصمةمنالقرآليالسياقويبرر

سليم،.بقلبربه)إذجاءالضمير..وخلوص

النقاءوصورةلربه.مجيئهفيتتثلالخالصالاسشلامصورةوهي

ديتتمثلوالاستقامةوالبر@ع@والطهارة
تعبيربالسلامةوالتعبيرقلبه.سلامة

واضحالمعىقرببيطثاتهالرقتفيومولمدلىله،مصورموح

ومعالمفهم.
والإخلاصوالنقاوة،الراعهمنكثيرةصمكتضمنأئه

هذهتؤثيهمابأوسعمعناهوي@ديمعقد،عيربسيطايبدوأتهإلأوالامتقامة..

الفريد!القرآنيالتعبيربدائعبحدىوتلكمجتمعات!كلهاالصفات

الريباليومفيدثهبلقى@انإبراهيمدعاءكانالفدىوبسلامة

يوميبعثون،يومئخزنيولاالعظيم:أ
@تهأتى@منإلابنون،ولامالينفعلا

..(89-87أ@لشعراء:سليم،بقلب



ارتقتواسعة،حضارةلهاثولةفيبابلفيوترعرعإبراهيمؤلد

بابلأهلوكانوالكوا@.النجومعلمسشيءعلىتعرفتحتىمعرفتها

زاغتقدعقائدهملكنوترف،رفاهيةوليمقيم،ونعيمرغيدعث@في

والوثنيةالخرافةابائهمعندرلواوقدوالانحراتالجهللوبهافكان

الله..دونمنيجدونهاأربابأوجعلوماالأصناملقدسواوالفسا@والكفر

فطرتهعلىظللكنهإبراهيم،نثأالفاسدةالمترفةالبيئةهذهوسطفي

ولمالئرك،ش@اثعقدتهتدن@فلمالنيلة.وجبتهالقية،الطاهرة
فيهيغوصالذيالباطلمنئ@ءالسليمفكرهيختلط

وقومك@ر@كإنيالهة؟أصناماأئتخذأزر:لأيهإبراميمقالوإذإ

..(74الأنعام:أ@مبينضح@ني

@ثراكه-بوعهبعديهتدلمإنهإلراهيم.لسانعلىتنطقالفطرةإلها

التيالأصنامهدهنكونأنابتداءئنكرالسيمةفطرتهولكنإلهه-بلى
يعبدونكانوابالعر@قالكلدانيينم@إبراهيموقومالهة-قومهيعبدها

والذيئجد،الذيفالإلهوالنجوم-الكوا@يعبدونكانواكماالأصنام

والأحياء..النلسخلقوالذيوالضراء،السراءفيالعبادإليهيتوجه

وئناأوحجر،منصنمايكونأنيمكنلاإبراهيمفطرةفيالإلههذا

وتسمعوترزقتخلقالتيهيالأصنامهدهتكنلم@ذامن

فماللعيان-حالهام@ظاهروهذاوتستجيب-
تعبدةأنتستحقبالتيهي

الحقالإلهبينواسطةنتخذأنسبيلعلىحتىآلهةتتخذبالتيهيوما

لعباد!وا

للوهلةالسلام-عليهإبراهيم-فطرةتحسهالبينالضلالفهو@@نن

ميدئمعليها..الناسافهفطرالتيللفطرةالكاملالنموذجوهيالاولى.

وتجهروتستنكر@فتنكرهالضرو@لبين،تو@جهوهيللفطرةالكاملالنموذج

أصنامأأتئخذالعقيدة:أأمرموالأمريكونحينماونصاع،الحقبكلمة



ين!..ضحلفيوقومكتر@كإئيالهة؟

الرضيالحليمالأواهوهرلأبيه.السلام-عليهإبراهم-يقولهاكلمة

كمااللي@،السمح@لخلق

العقيدةرلك@نهاالكريم.القرآنفياوصافهتبرد

والسماحة.الحلممشحروفوقوالنئ،الابوةروابطفوقوالعقيدةفا.

والقصةلها.يتأسماأنيخهمن@لمسلميناللهأمرالتيالقدوةمووإبراهيم

ومثالا..أسوةلتكوننعرض

@نفعرفالحق،إلىوهداهالرشد،وتعالن-صبحانهالله-آتاهئئم

أتيا)ولقدعاثه..فوقالقاهروهرعل!،المهيمنهوواحدارباللكون

..(51ةالأنبياءأعالين،بهوكئاقبل،منزضدهإبراهيم

بالحقيقةروحهفأشرقتبالحغقلبهاللهأنارقدفتىإبراهيمقصةتبدأ

فيالكونفيوجههيقلبالفتىهوفاماالماضحة.بالينةفطرتهوأضات

ديالمدعالخالغل@ةلعبنيهوقد@رنسمتالليل،سكون
الطويلةالسماء

الكتابهذايتملىالمشهود..الوجودهذايتملىإبراهيمكان

الجاهليالمستنقعفيالناسيعيقيهفنفسهبسألالإلهي
وسالعقيدففيتعفنمنالأسن

سخف
لاأصاميعبدونوهمالتصورفي

التيالماسدةحاهليتهمإلىالحقيقةغلومنبليهميخظركادتنفع.ولاتصر

فبها.حبانهمنموج

منيع@الفتىكانلقد
أعماقفييعجصقرمهعقائد

الجاهليةمنالوبيئةالح@أةفييرتكسونبالهمماالنلس؟بالما

هدايتحسم@وضيء،ونورسليمبقلبإبراهيمالقىعلثى

الحقإلىالحقبينينظرالم@دع.الحالقهذاآثلىإلىنجظر

اللهيد@ر@لقدقريرالسريرفمطمئنالنض،هادع@هوفإفا
في

الهأنوعرف@رعايته؟ال@هكففيفعلثىالوجود،هذافيأمركل
مو



والضيع..والضلالالباطلهودوئهماوأقالمحيرالحق

شيءكلفيدنه@فدرةفر@ىالطامرةالناصعةبفطرتهالكونإلىنظر
دلالة@ر@المعجز.الإلهيالرفلكعلىتنطويخافقة،نابضةحياة

خالقهابحمدوتغتنطقفهيالوجيهذافيذرةكلفيكامنةاليقين

كيالهفيأهتزتفقدالفتى،لرؤيةال@ملالتصورهذاوأمم

المخرفي@،الضالنقرمهلعقيدةالهامدةوالالطباعاتالراهةالصورجمغ

الطمستوقدبع@هود،وسدرهمغيهموفييفرقرنحامليتهمفيلهم

@يالصرخةالحقيقةرفلةعنقلوبهموعميتفطرتهم
مذا

متحالية.لطرقاتقلوبهميطرققومهدعحةديإبراهيمرحلة@وبد@

افالمححرفي@لفلىقةلمطرتهم@هز@.@وهز@عالية.قويةعيفةطرقك

فيفهمالترف،حسهمثقلمخحورينسكارىكانواثقيل!وفادعميق!

ومكاء!وتصديةضجةفيراقمينالحياةسامر

المخموريرتهرالقولةالبيككلتالقلوب،علىالطرقكومع

و@عنيفأ..مراالسالوي@
إلىوينظرونأعينهميقحونيكاثرنما

وعاد.إصر@رفيوالفسادالانحرافإلىيعوثواحتىالحفمة..

الصادقة:إبراهيمفطرةفيالثائقةالرحلة

فطرته،وصفاءقلبه،بسلامةاللام-عليهإبراهيم-استحقوقد

الكون،فيالكامةالأسر@رعنلبميرتهاللهيكثفأنللحقوخلوصها

الرجرد.فيىباله@لموحيةوالدلائل

منويكونوالأرض،ماو@ت@ل@ملكوتإبرابمنريوكذلكة

..(75ةالأنعامأ@لموقين،

النحوهداوعلىالممت@ة؟المصبرةوهده@لسيت،الفطرةهذهبمئل

مذاحقيقة)براميملريقوة..فيالاطلإنكارومنللحق،الخلوصمن



فيالأسر@ر@لمكن@نةعلىرنطلعهوالأرض..الئماو@تملكالملك.

لهونكشفالكون،صميم
ونصلالوجيصحاثففيالمئخةالآيكعن

فيالهدىودلائلالإيمادومهحيكوفطرتهقلبهبي@
العجيب.الكونهدا

الواعياليقينثوجة@لىالزائفة،الآلهةعباثةعلىالإنكلىلوحةم@ليشقل

الحق..بالإله

وعيالعميق..@لديهيالفطرةطريقمروهذا
الركام.يطمهلا

مايلحطوبصر
صغعحئبمنالكونلي

يتغوتدبرالله.
حتىالمشاهد

منوهدايةالمكنون..بسرهالهتنطق
الجهادعلىجزاءاثه

وفياللام-عل!)براهيم-سروكدلك
وجدالطريقهذا

وضميره..ظرتهفيفحسبيجدهكانأدبعدووعيه،ر@ثه@@فيوجده

الفطرةفيمنهااستكنلمامطابقةوالإثو@كالوعيفيالألوهيةحقيقةووحد

وا

ئقةاثالرحلة
هائلةرحلةإئهاالصادقة..إبراهمفطرةمع

منرحلةيسرة!هيةتبدوكانتو)ن
الإيمانلقطةإلىالفطريالإيماننفطة

لاوالذيثوالرائعائضبالف@التكليفعلبهيق@مالذيالإيمانالماعي!

فيلهميخيةوحدها،عقولهمإلىيهالناسجمهرةسبحانه-الله-يكل

حجتههيالثري-العقلولاالفطرةلاالرصالة-ويجعلالرسل،رسالات

وهيعليهم،
لحقمةوخبرة@رحسة،مهعدلأوالجزاء،الحسبمناط

وعلما..الإنساد

إبراهيمفهوالئلام-عليهإبراهيم-فأما
ا

وأبوالرحمنخيل

فلئا
لاقال:فلتا@فلرتي،هذاكوبها.ر@ى@لليلعليهجن

.(76ةالأنعمأالأفلين،ئحث

الجازم-الإنكاربلالد-سا@رهاوقدإبراهيم،لنضصورةإتها
الأصنام.منوقومهأبوهيعدهلما

1



صررةعالمه..ونزحمباله،تغلهيالعقيدةقضيةباتتوقد

بحتويهاللبلكأئماسبلأ..عليهجنفلماةأبفولهشححصاالتعبيريزيدها

معليعبشحوله،الاسصيعزلهوكأئماوحدمه
وتأملاته،وخهاطرهنمسه

ومع
ر@ىاليلعليهجنفلماخاطره:إويزحمبالهيشغلالذيالحديدهحه

ريي،..هذاقال.كوكبا،

منبثسأنفلماأسلفحا-كحاوالجوم-الكواكبيعبدونقومهوكان

واعية-ولامدركةغيرصورةفيفطرتهفييجدهالذيالحق-إلههيكرنأن

منصنمأ
شيءفييحدهأدرجافلعثهالأصنام،تلك

قرمهإلهيتحهمئا

إلىبالعباثةيتجهونقومهأنإبراهيمفيهايعرتمرة@ولمذهكانت

ولكنكيكبأ..إبراهيمفيهايرئمرة@ولهذهكنتوماوالنجوم.الكياكب

يتفقبماخاطرهإلىويرحيقل،منينطقلملمالهيخطقالليلة-الكوكب-

عالمه:عليهويزحمباله،لغلالذيالهممع

إلىالأصنام-سأقرب-وارتفاعهبورهفهو..9رئيمذاقال.إ

ظنه:يكذبإنهلا!ولكنرنا!..يكون@ن

الأفلي@ن،.أحمثلاقال:أفل)فلتا

عنيبيغيب..إنه
@حىالخلائق.هذه

إفديرعاهانا
وفي

يدبرفا

صطقإنهيغيب!لافالربربا،لي@)ثهلا،يغيب؟!الربكانإداأمرها..

@لجدبئ،و@لفروضالمنطميماالقضايايستثيرلا@لقرب..البديهيالفطرة

وجزم.بسر@يمبلثرةينطلقإئما
يقينفيبهتنطقكلهاالبثربةالكيرنةلأن

الآفلين(..ئحث

هيوالههاالمطرةبينلالصلة
ةآصريروالآصرةالحص،صلة



تتخذولاالآفلي@ى،تحب!لاإبراهمإوفطرة
الإله@نإلها.منهم

يب..!لاتجهالدي

هذاتال:بازغار@ى@لقمرفلماأ
يهدفيلمئنتال:نلما@نلر*ي.

77الأنعامأالضائين؟@لقوممن@يننرفي

أهله@نيعرفولمقط،القمريرلمإبراهموكأننتكرر.التجربةإن

جديد:نظرهفيالليلةفهويعبدونه!وقومه

رئي!.هذا)قال؟
الب..بنورهالماءفيوتفردهالوحود؟فيينسكب@لذيبنوره

هنايغيب!لاوقلبه-بفطرتهإبراهيميعرفهكماوالرب-يغيب!..ولكنه

إبراهيميحس
@نه

ضميرهفييجدهالذيالحقربهمنالعونإلىحاجةفي

ويحسووعيه..إلواكهفييجدهلمبعدولكنهيحبه،الذيربهوفطرته.
أنه

لهويكفيده.إليهيمدلمإنبهدايته.ربهيدركهلمإنمضيعضال
عن

..@@لضائنالقوممن@وننرفييهدنىلملئن

أفلتفلئاممبر.هذارئي.هذاةقالبلزغة@لشس@ئئلي@لضا

8،..7ةالأنعمألركون..!مئابرص@إنيقوميخاتال:

الثالثةالتجربةإنها
صؤاوأشدهاالمنظورةالأجرامأضخممع

تبدواليمولكنهاوتغيب.يرمكلتطلعو@لثم@وحر@رة..

إلىالمتطلعبكيانهالأشياءيرىاليومإنهجديد.خلقكأئهاإلراهيملعيني
المقلقةالحيرةبعدثابتقر@رعلىوشتقرإليه،ويطمئنلهيطمئن@نه

هذار@كيهذا)نال.الطويى:والجهد

كذلثولكئها

ها
الصادقةالفطرةبينالاتصالويتمالر@رة،وتنطلقالتماس،يقع

العقلوعلىالظاهرالكرنعلىويفيضويغمر@لور@لقلب@لحق،واثه
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كماوبثواكهوعيهفييحدهإلهه.إلراهيميحدهناوالوعي..
هو@ي

هناوصميره..فطرته
والتصورالمكودالفطريالإح@ىلينالتطابقيقع

العقلي

قمرفيولايلمع،كو@ليبحدهلاولكنهإلههإبراهبميجدوهنا

يحسهليماولاالعش،تصرديمايجدهولاشمرفيولايطلع،

كلهالرجودو@يووعه،عقلهوفيوفطرته،قل@هفىيجدهإنهالحس.
من

وتدركهالحص،ويحسهالعين،تراهمالكلخالقايجدهإنه

لعقول.ا

ماكلفيقومهوبينبيةالكاملةالمماصلةنفسهفيبجدوعندثد

حسمفيويرأزائفة،آلهةمنيعبدون
ومنهجهموجهتهممنليهمواربةلا

كانراولكنهمالتة،اللهيجحدونيكونوالموهمالثرك-منعليههموما

شريكللاوحدهاللهإلىتحهوإلراهيمالرائفة-الأربهذهثركون

فطرللذيوجهيوجهتإنيتثركون.مفابر@ةإئييا@مقال.@

أناوماحنيفاوالأرضملىاتال@
ك@..7،89الأنعام:أالمئركين،مئ

لاالديالخصالاتحاهوالأرض.التم@ر@تفاطربلىالاتجاهفهو

وهيالثركإلىينحرف
والاتجاهالحلىم،والبقيىالفاصلة،الكلحة

مطمقنصورسللعقلنجلى@يماحيرةولانلكلعدترروفلاالأخير..

فيالتيللحقيقة

وقدالعقيدةمشهدهر..ابالرائعالمهدنهد@لكاخرىومرة

وض@هاوضحتبعدماالقلص،علىواستولتالنفس،فياستعلنت

فلمالإنني،الكيانملأتوقدنشهدهاعهاوانجلىالكامل
قلبهليوجدهالذيبربهالراثقةالطمأنيةفيهسكتوقدشيء.يعد@راعصا

ليوبهائهروعهبكلىيتجلىمشهدوهومنالوجودوفيوعقله

القرآني.السياقفيالتاليةالآيات

1



وفيوعقلهضميرهفيمبحانه-الله-رؤيةإلى)لراهيمانتهىلقد

بيدهتأحذاللهبيدوقد@حرباله.واستر@حقلبهاط@أدوقدال@حدس

خطاهونقود
@لطريق..في

اثرحوفيمابقين؟منإلهاشهىيخمالجادل@هقومهيحيءوالآن
له

وموأ..سحبهتنزلأنلهاتكرالتيآلهتهموليحرفوهتوحيد،صصدره

لطاهرةو(الباطةرؤتهوفيالراسغ،إيمانهوفيالجلىم؟يقي@هدييراجههم

وقدا@تهفيأتحاخونيقال:تومه،وحاجه@هداه:الذيالحقلربه

1هدان؟ 1 0
8لألعم:ا

وتتعضلالها،فيتتالىئمتضل؟تخرفحينالفطرة@ن

الخطويبعدالزاوية
عن

تثوب..أنعليهاليصعبحتىالالتداء،نفطة

فلاونجوماوكماكباصنامايعبدونالسلام-عليهإبراهيم-قوموهؤلاء

ولمإبراهم.نضفيتئتالتيالهاثلةالرحلةهذهيتدبرونولايتفكرون
ويحاخ@له.يجا@ل@نهجامحوابلوالتدبر.النمكرلمجردلهمداعيأهدايكن
بيى.ضلالو@يتصوراتهمفيالظاهرالوصهذاعلىوهم

كلهالجيوفيوعقلهقلبهفياثهوجدالديالمؤصإلراهيمولكن

اللهفيأتحاجونية)قالويقين:طمألينةفيمستنكرأيو@جههمحوله،من

..@هدان؟وقد

ويهديخيبصيرتي،ويفتحبيدي،يأخذوجدتهوقداللهفيأتحا@لىني
ئخذلفدله.ويعرفنيبليه،

نفسيفيهووهذاموجيد-لهروفاثنيلدي
وعيي،وفيضميريفيرايةلقدالوجحد-@ليل

مىالكونفيرأيتهكما

ئحدهأناأمرفيجدالكمفما
عليهأطلبولانفيفي

الدليى؟!هيإلهليفهدايته

بي..تثركونمائخافولاإ

ومنيخافوماذااقه؟وجدومنيخافوكيف
قئ-وكليخاف؟ذا



لأ!ئخاتلاسلطاد@لته-غيرسلطان-وكلهزيلةالله-قوةيمر

يجزميريد@نلاوجدانه،واشلامإيمانه،عمقفيإبراهيمولكن

)إلأ@نال@مل:ا@هعلمدالىالطليقة،اكمثثةإلىمرتكنأإلأبثيء

ر*ي
شا.

الأنعم:أتتذكرونأ@فلاعلما".،شيءكلرنيوسع

منيخافلاأئهويعل@ورعايخه؟حماينهاللهمثئةإلىيكل

ماإلأبصيهلاأتهويعلمورعابة.افهحمايةإلىيركنلأنهشيثأ،آلهتهم

كليع@لذيعلمهووسعهال@ه،شاع@

ينزدلمماباق@ئئركتمأنكمتخافونولائثركتم،مائخاف@وكيف

الأنعام:ألأنعلمون؟كنتمإنبالأمنئحق@لفريقينفأفيسلطانأ؟عليبهمبه
8

@حدكان@نإئهمذا@لوجود.لحقئقالمدركالواثقالمؤمنمنطق

اقهيدفييدهيضعالذيالمؤسهوولي@إبراهيم-هوفليسبالخرفقمينا

الالهة،هذهكلتماكائةعلزة-الهةبحاتوكيفالطريق-فيويمضي

@ماموهمبطلثمين؟الأرضفيجبلىينصورةفيتتبدى@جاناوالتي
@لزاثفةالالهةمذهإبراهيميحاتكيفمضعوفون!-مهزولوناللهقدرة

سقوةولاسلطانالهيجعلما@باث@@ئركواأنهمهميخافونولاالعاجزة،

والأحياء؟الأضياء

@لذي@مبالثركاء؟ويكفرلهيؤمن@لذيبالأمن؟@حقالفريقينو@ي

لهمكانلوبالأص،أحق@لفريقين@يقية؟ولالهسلطانلامابال@هيثرك

و@لف@م؟!@لعلمشيءمن

ويقضيالاعلى.الملأمن@الجو@ينزلها
فيبحكمهال@ه

هذه

وهماثمنلهمأولكبظلم،إيمانهميلبسواولمأمنواالذين

2،..8نعام:لأا1مهتدون،



فيشركأالإيمانبهذايخلطورلاثه،أنفسهموأخلصياآمنحاالذين

د..@لمهتدوهموهؤلاءالأسنلهمهؤلاءاتجاه.ولاطاعةولاعبال@

مندرجاتنرفعقومهعلىإبراهيمأتيناهاحخناوتلكإ
بننثاء

..(83الأنعام:أعليم،حكيمربك

هدهكانتولقد
بهاليدحضإبراهيماللهألهمهاالنيالحجةهي

وهنصلهمولقدك@يجا@لونه.بهاجاعوا@تيحجتهم
ما

منعليههم

تصورهم
كانواماأئهموواضحإليه..تسيءأنتملكالآلهةهذهأد

ولكنهمالكون،فيلطانوال@القئصبهوانهولاالله؟وجوديجحدون

يخلصكانمنبأنإلراهيم،واجههمفلماالآلهة.هذهبهيثركونكانوا

لمابالمحافة..فهو@حقبال@هلركمنفأئاثونه،منيخافلالتهنفسه

وعلتحجنهم،سفطتإياها،وألهمهلهآتاهاالتيالحجةلهدهواجههم

يرفعوهكذاومنزبة..وحجةعقيدةقومهعلىإبراميبمو@رتفعحجته،
اقه

من

فيمتصرفادرجات.لاء
عليم،..حكيمرئكهإنوعلمه:لحكمتههذا

إبراهيم-عنالقرانيرسمهالذيهداباهررائعشهد)ئه

تصور@تننكرالأولى-للوهلةوهي-الفطرة-مشهد@لئلام-.عليه

هذهعنهانفضتإذلعدننطلقوهيوتستحكرما.الأصنامفيالجاهلية

فيتحدهالذيالحق،إفههاعننبحث@افقعميقشوقفيالخرافة

لهفتهافيتتعلقوهيوعها@رراكها.ديتتيةلاولكنهاضميرها،

هويكونأنيمكنأئهيلوحمابكل@لمكنة
ا@خترتهب@الإله!هذا

الإلهحقيقةمنفيهامكنونهولماالمطابقةفيهتحدولمزائفا،وجدته

تطلقوهيلها.وتتجلىديهاكرقالحقيقةتجدوهيئئموصفته..

جيثانفينعل@وميالحقيقة،بهذهالجيلثى،والامتلاءالكبرى،بالفرحة

بوعيهاإليهاانتهتالتيالحقيقةمطابقةمنوجدتهالدييقينهااللقياص

كامنةكنت@لتيللحقيقة
فيها!.نجلمى

التلام-عليهإبراهيم-تفييتحلىالديهذالامررائعثهدإثه
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الآياتهذهفي@جنلىهاالكرى@لني@لنحردةيعرضوالاق

كذل@العقيدةوقصةوالباطل.الحقمعالفطرةتصةإئها
لهايصدع

لاوشرةاولاأباحسابهاعلىيحاملولالاثم،لومةيخهايخثمىولاالمؤمن

الصلبةالوقمةهذهوقومهأليهمنإبراهيموقفكماولاعئيرة

ورحمة:ووذبز

فيالأوفروالنصيصالأوفى،الحظالئلام-عليهلأدراهيم-كان

السالقي@،الأنبياءكذكرتعالىاللهكبفيثكرهيكىولمالكريم،القرآن

ليةيكودماوهوو@حد،جانبئذكرسالبي@كان
ولكىقومه،ل@لي

اللهكتبفيئكرإلرايم
ولائعد،أدسأجلومناقهمتعددفجمابس

دينزلتالتيالقرآنية@لسورائلفي،عنهمبكرة@الإش@ر@تردأنعجب

سورةو@يالنجم،سورةوفيالأعلىسورةفينجدها@إشر@فهذهمكة،

إبراهمصحفالأولى@لصحفلفطمذاإنالأعلى:،سورةففي(@)

صحففيبمائنبألم)@مفلكعلىتريدالنجمسورةولكتوموص،

قد@قلأتلإلراميمصفةنقرأالسررةهذهوفي9وفى@لذيميمى@ابراهيم

@لتيوهي)صق(سورةتئيثم)1(،وفىاالذيثوإبرايمالعميمبالخي@
بنيهولإلراهيم@@ئلى@فيها@فنجداللام-عليهمالأنياء-بعضعنتحدثت

إئاوالأبصلر-الأيديأوليويعفوب@سحاقيإبرابمعبادناواذكرإ

واذكرالأخيو@لمصطفينلمنعندناالدار@اتهمفكرىبخالصة@لصناهم

الصفاتنقرأشوها..9الأخيارمنوكلالكفلوذاو@ليع@سماعل

وسأ1(1)
سالغة

سوتهبو@اءكليلأل@اللاتهر@غ،ولر@ل@لاعا@رشىمي
نلبغه@لك

الهلأ@وفبمهسرو@لروعلىولدهديحعلىو@لمرلأعاء@لزة،و@صتقحل@@لرسالة

كاد@يهلفه،@بمموخلت
كرمه،ر@فقهف@دعبأبرنادلرسحأنمنىبومكليحرح

@لكا@،ى@لح،لالأس
ح

4سعس4،
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الأحيارالمصطفونوهموالأبصارالأيديأولوفهمأوسع،لإلراهيم

يضعوكانوقومه،أباهبهاووانجهالت@يددعهةإلراهيمحمللقد

@يبهمويتدرجالكبرى،الحقيقةهذهيعلىأيد
ووسائلالحجةمسالك

المرجئغايتهلبلوغلهمعيالاوالحكمةالسليمالمنطقمنواتخذالإقناع،

فيالروحيةالزهةتلكمنيعياللام-عليهكاد-ومادعحته..في

وحبورأ،@هحةنفسهوعلتيقيناقلبهوقد@متلأوالأرض،@السماو@ملكوت

وأدبلطففييدعوهالطك.مالكاكإلىيدعههآزرأبيهإلىفمضى

لاأنعلىالحرصكلوحرصهبأليه،وبرهالولدبرقةيدعويرحمة..

تتفاعلالتيالواضحةالراسخةالعقيدةهذهإلىيدععأباهيصيب

حكيمتدرجفييدععوالقلب.العقلمع

فيأبيهمعإبراهيمتدزج
صرحمةوحنانا،عطفاتمتلىءطنداء@

إلهته،تحقيرأومعبوثاته،بتسفيهأبيهمعالدعئيبدألمفهوو@مانا..
لئلا

الكلامرتبلوالجحو@بالعقوقيرمهأوعه؟آذانهئصثمأومنه،ينفر
حديثهوالتدأالحميل،والأث@اللين،بالقولوخاطبهائساق،على@حسن

لفظ@حثفيخاطهشغافويمقعطفهليسنثيربنحته،بذكرمعه

وأحياه..

فيالكريمالقرآنمعونمضي
@@

حديطلنسمعوخئوعب

القلب:ويأسرباللبيأخذالذيالحديثالأعماق،حديثالأحلميس،

1،..4ةأمريمنبيأ@صذيقاكانإئهإبراهيمالكتابفيواذكر،

معىتحتملصديغولفطةنبيا.صتيتاكادئهبمإلراهيما*يصف
أئه

إبراهمشخصيةتملسبوكلتاهماالتصديف.كثيروأنهالصدقكثير

1@لفرآسي@لقصص(1) 3 0
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لاماتعبدلمأبتيالأيه:قال@ذإ
عكيغنيولاي@صرولابسمع

2،..4أمريم:شينا؟،

اللطفبهذا
يهديه@نيحرلأيه،بل@إبر@ميمتهحه@لخطابفي

فيخاطبه:بليهتحببوهوإياه؟وعلمهإله،@للههد@هالخير@لذي@لى

لاماتعبدلمويسألهأأبت،باأ
عنكيغنيولايبصرولايسمع

الإنسانمنأعلىهومنإلىالإنانبهايتجهأن@لعبادةفي

فكيفوأسق.الإنسانمقاممن@صمىمقامبرفعها@لىو@نوأقوى.و@كللم

ما@لىبها@ننيتوجه
مرتجةص@دنىمرتجةفيموما@ل@بلالانان،دونمو

لاالحيو@ن،
وقومهأبوهكار@ذنفعا.ولاضرايملكولايبصرولايمع

الإملام.يو@جههم@لذينقريشحالهوكحاالأصاميعبدون

هذه
هي

يتبعهاثئملأبيه.دعهتهابراميمبهايبدأ@لتيالأولي@للمة

هذايقوللابأنه
منجاع@@لذيهو@لعلم)نمانفسه،من

أئهولوفهد@ه.@ثه@

ويعرتيففهجعلهيولكنتجربقيو@قلساأبيهمنأصغر

يتلقلم@لذيأباهيخصحفهو@لح@؟
ا

@لذيالطريقفيلعهالعلم،هذا

فدي

صر@طا@مدكنثبنييأنكلمما@لعلممنجا@نيتد@في

3،..4بم:مرأ"ياصو

@نفياضةك@ناكفليت
على@لولدكانولدما@نا@لو@ل@يتغ

نجبعفلنحابمصدر@ملى.انصال
@لىالطريقفيوشبر@لمصدر،ذلك

@لحصدروياننكارفمنالأصنامعبادةفيعئاهذا@لكفوبعدى.@له

ييىأبيه..دعوةفيعليهوشتمدإيراهيمفهيستمد@لذي
هوطريقه@نله

أنيخن@و@لرحمن،طريقبلىيهليهيريد@نوهو@لثطان،طريق

فعبدلاميخا@بت@ليطان:أتبحمنيكون@نعليهيخفضيعلبهدنه@يغضب
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يئك@ن@خافإئأبتياعصا.للزحمنكان@لظان@ن@ف@طان.

عذ@
4،41أمريم:ويا،للشطانتكون@لرحمنمن@ و@لشيطان..45

يتعبدكأئمايبدهافالذياثه،ثونمنالأصنامبعبادةيغريالذيهو

للرحمن.عاصوالثيطانالثيطان

للشيطانوليأفيحعلهفيعاتبهعليهاللهيغضب@نألاهئحذرو)براميم

@ولياءمنيكونأنعليهوقضا@هنعمة،الطاعة@لىلعبدهد@ه@فهدايةوتابعأ.

يقهمييمأفدحوخلىةأشدعذ@ببلىتتيل@نقمةنقمة..@ليطان

@لقلب@ل@تصللاولرقهاالألفاظبأحب@للطمةعئ@لىمذه

و@لوعد:و@لتهديدبالاستنكلىيقابدهابراميمأبوفلذا@لجدي،@لمثرك

نيواهجرلأرجنك.ن@هلملئنإبر@ميم؟يخاالهيعنأنت@ر@نبمتال:

6،..4يم:أمرمليا(

عنها؟وئعرضلعباثتهاوكارهيبراهيم،يخاآلقيعن@فت@راغب

هذا@لحدالأمر@لىبكئزللغ
@ن@لفظغبالموتلكإنذ@رفهذا@لجر@مة؟من

فمنهربلأرجئ@!نتهلمملنن@لتع:هذا@لموففعلىأصررتأنت

تريد@لنجاة:كنت@نلحياتك@ستبقاءطريلأ.عيوابعدوجهيعن

بخأ،..@و@مب@رفي

قابل@لقئوبهذهع@لى@لهدى.@لدتلقى@لرجل@لجهالةبهذه

@لذي@لقلبوشأن@لكفر؟معالإي@انشأنوذلك@لمهذب.@لقود@لمؤثب
لكفر.@@لذى@نسدهو@لقلب@لإي@انمذبه

ولمبهوعطفهبرهيفقد.ولم@لحليم.@بر@ميميغضبولم
مع

@بيه:

كانرفى@فهلكصأستفرعيك.سلامطل:
ولمجزلكمحفيا.ى

ضقنا،رئيبدعاءكونالأعىرئحيو@دعر@ثه،ثرنمنندعونوما
8،..4،74يم:مرأ
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سأدعووالوعيد..للنهديدردولاولا@دىجدال@لاعلبد..سلام
بلاليطان،وتوليالضلاللييالاشمراريعاقبكفلالكيعفرأنالله

ربيعهحنيوقدالهدى.فيرزقكيرحمك
دعائي.@يجيبيكرفيأن

نؤفيكالإيمانإلىلكودعوتيجواركإلىوجوديكانلاذا

ال@هدونستدعونماواعتزلفسلكزلكم،
وحده،ربيوأدعوالآلهة.من

شقيا.يجعلنيالألثه-دعائيببر@جيا-

الأث@منو@لك@لنمقاوة..تجنيبهمجردهوإبر@يميرجيهفالذي

منأكثربلىبتطلعولافضلا.لنفسهيرىلافهويتئعره.@لذيو@لتحرج

الث@قاوة!تجنيبه

دعاءفيوهو@لمنيب@الأؤ@إبراهيمنتملنثئم
بهيتجهمديد،رخي

وخرع:إيمانفيربه@لى

صدقلسانليو@جعلبالصالحين،و@لحقطحكمالطمبرلثأ

-83أ@لنعراء:0،0@لنعيمبخة@رنةمنو@جعلنيالآخرين.في

حتىولاالأرض؟هذه@مر@ضمنلعرضطلبفيهلي@كلهوالدعاء

ودعاءأصفى.شم@رتحركه@ملى؟افاق@لىيتجهدعاءائه@بدنهصحة

يطلبفهوف@قوالذيعد@ه.مايحتقرفأصبحدثه@عرت@لذي@لقلب

لطب@ربيريد.وماز@قماحدوفيويخاتيرجوو@لذي@ل@زيد؟

@لزائفقيو@لقم@لصجحةبها@لقيمأعرف@لتى@لحكمة@مطنيحكمأ،..

أبقى.هوبمايصلنيعلى@لدربفأبقى

@لأؤ@ر@لكريم@لنبيإبراهيميقولهابالضالحينا..@و@لحقني

للخوتويا@لتقصير!منوياللإئفاقوياللتحرج!يخاللتهاضع!@لحليم.

صبتوفيقبالصالمجن!مجرد@للحاقعلىللحرصويا@لقلوب!تقلبمن

بالصالحين!يلحقه@لذي@لصالح@لى@لعملربه

@ليها@لرنجةتدفعهدعوة.."الأخرينفي@دقلانليور@جعل
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لهيجعلانرئه@لىيطلبفهوبالعقيدة؟ولكنبالشبلا@لامتد@د،في

@لى@لحنيفيةويردهمالحق،@لىبدعيممصدقلافىأخبراينونفبمن

بناء@ليتقصةفيسأتيكمادعهتهيرولعلهاإبرايم.دين@لمحاء

بقول:نئم@سماعيلوافيمو@لحر@م

و@رنالك،مسلمةئفةذريتناومنلك.مسلمينو@جعلنارئناأ

رسولأفيه@وابثرئنا@لزحيم.@@نؤ@@نتإنكعلبنا،وتبفاسكا،

أنت@نكوبزكيهم،و@لحكمة،@لكتابويعلمهمأياتك،عليهمبتلومفم

2-281@لبقرة:91@لزيز@لحكيم 9..،1

فيصدقلانلهوجعلدعحته،وحققله؟اللهوقد@ستجاب

منهمرصولافيهموبعثالآخرين،
(1)

@لكتابويعل@همآياتهعليهميتلو

آلافبعدالاستجابةوكانتويزكيهم..والحكمة
فيوهيالسنين.من

وهيطولل،@مد@لناسعرف
تقضيمعلم،@جلعدافه

@نحكمته

فيه.الصتجابة@لدعئننحقق

ربه-دعاوقدمد،..أ@لشعراء:@لنعيم!خةصرثةص@و@جعني

يلكه@لذي@لصالح،@لى@لعحلبتويخقهبالصالجن،يلحقه@نتجل-من

عاد@علأ@لصالحون.يرئها@لنيمونجة@فونهم.في

علىذلك6،..8أ@ثعراء:@لضاين،منكانلأى@نه@وي@نر

وبالغ@لفولغبظمنايهمن@لسلام-عليه@بر@مبم-لقبهمئا@لركم
@لقرأنبئنوقدبوعد..فوفىله،يعنر@نوعمهقدكانولكئه@لقدبد.

ورلم@قيخنة@@لكإصخمبدوونىئم@ئىية@@نيشوليلا(
نىبلي

لفهر@تنىيي@يؤ؟عن.وشلرةيبر@بمث@ز@ىفلك،نجدليوسانئكم
شطخرج

نربعلبم-.@عدسلو@تبخن-@نرى@كلاتوكنلكمنمهر@ندشتضر

1ا،س/4يعدفى@لد 2و28 /5*.
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وقرر@نقبى.ا@ليكفواولوالاستغفلىللشركنيجوزلابعد@نهفيما

نجزأعدؤ@ته@نهلهنبينفلمااباهأوعدهاسعدةعلىبنا:ثبيه@صنغفر)برايم

1أ@لتوبة:فها قر@بةيرإئما@لنسب،قرابةليست@لقرابة@نوعرت1،4

@لصحيحة.لإصلابةاةيلتر@مقومات@حدىوهذهلعقيدة..@

فرثينبينصلةتقمولا@دثه@في@لعقيدةرابطةميالأ@لىفالرابطة

سائرانبئت@لصلةهذهتطعتفلذاعلى@ساسها.إلا@لبثربنيمن

يجة.ولاود@صلةمعهالانبقى@لتي4@لبعدوكانت@لوشفج؟

بومئون@ييرمنخزنيثرلا
لنى@فهمن@لأبنون@ولامالبنفعلا

لم..م@8،7أ@لئعرد:سلبه@بقلب

بومتخزني@رلاالئلام-:عليهببر@يم-قرلةمنونسث@

يبعثونأ
(1)

وخيتهربمنحيانهومدىةالآخر@ليومبهولنعورهمدى

نسثتكما@لكريم.وهو@لئبيتقصيرهمنوخوفهأمامه،الخزيمن
من

مييمفوله:
مدى@دراكهسج،.بقلب@تهلنى@من@لأبنونولامالينفعلا

هنالكفلبست@لقبم.لحقبقةكذلث@ثراكه@ليوم.ذلكلحيقة
فيقيحةمن

كلمنوتجرءد@ه،كله@لقلبص@خ@@لإخلاص.قيمة@لأ@لحابيوم

@@ئهو@منوصفانهكرض.كلومنمرض،كلومنشانبة،

@مييهيدربئيأخننة.تلل4للالرصلنن@@لهرضلخمىجدلبيعى(

على@لجةقدحزمللا@نشرك،لايمغلهادلبت@نيخافؤتطخلا@لجة.لنرويد@لبت

@رشص.ليرب.ليهمتول:شرك،كل
@ى،

ورحيعفعروفىهمحولتال:
ئته

بخركما.

على@@@رصل@زمممسلمير@يم.لتهورونسحئد@لمح!كانجدضقلا@بو

@وؤمأ(،)ر33للأحافيفنر@بغر@"ضرطعلىصعغب@شهجانبن@ولظك.

ح@بتفىو@ت@لغلاةمبهبريبممريد@بباضذ@لنيللرجلبأق@لحربح

ل.@ويتلتعاك:قهلهبب@لنيا-يطديثفيحم@50)برغعد@لخلىمريرةبر

يئرن،..ننزفى@م@ولاب:لنبر،فى(4*9)و)ح@،(وعبلأ،؟@برلبم
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بعيرالتعلقسوحلعوالالحرالات.
قبمةلهتجعلالتيسلامتهفهدهاقه.

سشيءبنفعلانجون،،ولامالينفعلاثيومو@رنأ
الرائلةالقيمهذه

وهيالأرص،ليالمتكالودلحيهاتجكابىالتيالاطلة،
ليشيئاتردلا

الأخير!@لميران

بة:وتجرنثل

@الملكالهناه7أنرئهفيإبراهيمحابخالى@فذيش31)

ايامهفيوملكلام-@لث@عليهإبراهيم-بينحهلرأالقرآن

التيالعبرةمنيزبدلااسمهذكرلأناسمه،الشاقبذكرلااثه.فييجادله

ثيئأ.الآبةنثلها

فيالمسلمةالجماعةوعلىيروالئبيئعلىئعرضالحر@روهذا

من@لتعجيبئسلرب
وكأئمارئه؟فيإبراهيمفي@لذيالمجادل،مذا

@لعجيب..القرآنيالتجيرثنايامنعرضهيعادثهد@لحيلر

اللهلوجهدمنكرايكنلمرئهفيإبرايمفيالذيالملكهذا@ن

وتديرهللكونولتصريفهو@لربوية@لألوهيةفيلوحدانيتهمنكراكانإنحا@ملا

يعترفون@لجاهليةفيالمنحرفينلعضكانكماوحد@يخهيجريلما

حياتهم!فيوعملافاعليةبليهاينبونأند@دالهيجعلونولكنهم@لهبوج@

ضزونفيحكمهالأحكمفلاوحدمهثه@لحاكميةمنكرا@نكانوكذلك

ل@@يعةوفر@لأرض
جتع.

كان@لذيللسببويتعنتينكراثما(1)المتصتالمنكرمذا@لملك@ن

كان@لطعهمنا@لملك@نوقد@رلز@لرو@بت(1)
@لمرورل@ق@ثنير:@بنيفولسر@د.يبى

ئجي@ى@لنىنالته@مالمادنهوند@رنمده@لني@لهكرفيلإبر@بم:نال
@برلميمتالرئيت،لمجيلط@نر@تتالوييت،

"

تد=رجبىتحذةتالنلك؟وكف



@لملد،.ا@هأتاه)@نهوالسبهذاوشكر.يؤمنأن@جلهمنينبغي.

اللطان!يدهفيوجعل

لاويبطرسئطغي@لئلكأنلولاويقرت،يتكرأنيخبغيكانلقد

فييضعود@لكفرئئمومنالإنعام.مصدريدركونولاا@يلعمةيقدرون

فهممهتدين!لهيكينوا@نينغيكانالذيبالسببويضلودالثكر؟موضع

علىبقسرهم@ستعباد@لنلىيخولهملموموحكمهم،اقهلأنحاكمون

ا@ه،منالريعةثلهميتقودلثه،عدكالناسفهمعدهم.منشرائع

اصلاء!لاخلفاءفهمولايريعبحكمدولهيملونولا

@لتهيعبئمومن
نيه:علىوهريعرضه@مرهس

@لملك؟أ..@نهأتاه@نربإبراهبمحبمبلى@لذيتر@لمأ

لينطلقانوالاستنكلىالإنكلى@نوالتفطيع،تعبير@لغإئهتر؟@لم

الججعيأتي@نحقا:فكرةدالفعلةسهاء.المعنويوبنائه@للفظيبائهمن

بببو@لجد@ل
@ختصاصهومنمالمسهعديدعيو@نوالعطاء!@لنعمة

شقفونهيستمد@ندونبهو@ه@لناسبحكمحاكميستقلوان@لرب،
دنه.@

وييش@.بجي@لذي@في@بر@ميم:تالأ

لحظة،كلفيالمكرصرتانهحا@لظاهرتانوالإمقةوالإجاء

ي@لسر@لىنفه-@لوتتفيوهحا-وعقله.الإنانلد@@ل@عروضتان

بثري..غيرآخرمصدر@لجاء@لى@لثريالإدر@كيلجىءيو@لىيحير،

كير@مر@ل@خايق.آخرلالى@مر

هذالحلو@لإقاءالإنثاءعلى@لقادرةالالتجاء@ى@لألحميةمنبدولا

@لأحياء.كلعهيعجز@للنز@لذي

تاللخضتدنثض@لاخرو@منوعنتد@تنثونيح@نقل@شهجا@لتل

@نر@لرنلك@نبت@لمضب،عاصند@لنرقمنسانمىياتن@ثه@ن@بريم:
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اللحظةالموتوحفبقةالحياةحقيقةشيئاصنعر@لاإتنا

أدملزمونونحنوالأمهات.الأجاءمطاهرهما@يندركولكساالحاضرة

علىنعرفهاالتيالقوىجنىمنليتقوةإلىوالموتالحياةمصدرنكل

افه..قئالإطلاق..

أنيمكنلاالتيبالصفةربهالئلام-عليهإبراميم-عرتثئمومن

عئنيسألهالملكوهذاقاليزعمها@حد،أنيمكنولافيها@حد،يثلركه

@لذي@رئيقال:غيره.والثريعمصدر@لحكموير@هلالربرليةلهيدين

@لذثثممندهووئميش@يجي
ولرع.بحكمي

موهوبرسرلوموالسلام-عليهإبرايم-كانوما
المرهبةتلك

الحمقنينهاتي@إنثاءإلأوالإماتةالإحياءمنلجنيإليها-أشرناالنياللدنية

@حديخهللىكهلاالذيالمتفردالربعملفذلكإلاء.
خلقه.من

وقادرالقومهحاكماكرنهفير@ىربهفيإبراهيمبئالذيولكن

فقالمظاهر@لربوية.منمظهراو@لمرتبالحياةفيهمإنفاذ@هرهعلى

@لربنبقفأتشأنهم،فيوأنا@لمتصرفالقومهزلاءسيدأنالإبراميم:

قال:بحاكسيته:أوتسلمله،تحضعانعيكيجبالذي

حولجدلفييسترملأنالئلام؟عليهإبراهيم-يردلمذلك

الهائلة.الحقيقةتلكفيويد@حريماريرجلمعوالإماتةمعنى@لإحياء

وسلبها.@لحياةمغحقيقة

شثأ..حتى@يومالثريةفهتدركلمالذيالرهذا

مرئه؟ظاهرةشة@لى@لخفية،الكونيةالسنةهذهعنعدلوعدئذ

قوله:فيالإلهيةوالصفة@لكونيةللسنة@لمجردالعرضطريقةعنوعدل

لمندته@سنةوطلب@لتحدي،طريقةإلىوئميش@..ئحيي@لذي@رئي
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منركنفيقومحاكملي@الر@أنلريهالمحه،فيويجادلويتحتينكر

كلهالكونهذامصرتهوإنماالأرض،
أنيتعي@للكونهذهرلوبيةومن

لهم:الثمرع@لناصربهريكون

ب،..منبهافف@لثرقمنبالثمىيتط@ته@إنقال:ة

بوم،كلوالمداركالأنطارتطالعةكذلكمكريرةكييةحفيقةوهي

وهيتتأخرولامرةتتخلفولا
يعرفلمولوحتىالفطرة-يحاطبهدش@

شئاالإنسان
شئايتعلمولمالكون،هذاتركيبعن

@لفلكحقئقمن

مراحلمنمرحلةأيةفيالبثريالكاشفطرةتخا@والرسالاتونظرياته-

ديه.هوالذيالموضعمنبيدهلأخذوالاخماعي،والثقافيالعقلينمع

الواقع@لانيتحدثكماالفطرةيخاطبالديالتحديهذاكانثئمومن

الجدل:يقبللاالذي

..9كفر@لذكطقئهتإ

ا@جد@ى@رالفهم،سؤإلىسبيلولاظاهر،والأمرقفم،فالتحدي

إلىالرحوع@لكبرصولكن@جدر.رالإيمانأولىالتليموكانوالمراء..

بلى@لحق@لثهيهديهولاويتحير.ويبلىفيبهتكفر،بالذييصكالحق

ةوالعدلالقصدبتزمولمالحق؟فييرغبولمالهداية،يتلمىلملأئه

2أ@لبفرة:@لظالمين!@لقومبهديلا@ثه@و@ 58)..

الجماعةوعلىينبيهعلىدله@عرضهالذيهذا@لجدلويمضي

فيالجمد@لدعرةاصحاببهايتزوونجربةو@لعنادثللضلالمثلاالسل@ة.

@لمنكرين.تعنتعلىالنفوصترولضوفيالمنكريى؟م@جهة

@لذي@رفي@ناصع:الإيملني@لتصورقاعدةتؤلف@لحقانقتلك@ن

منبهافأت@لثرقمنباثمىيأني@ند@قهويمبش@..ئحيي

@لمض

مائلتان؟كخيتانحقيفتان@لافاق.فيوحقيقةالأنفىفي
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معوهما-
واطر@فآناء@لليلوالأبصارللبصائرمعروضتانمكرصرتانذلك-

طيل.تفكيرولا@لىغزير،علمبل@تحتاجانلا@لنهار.

الىإله،والاهتداءبهالإيمادمسألةفيبكلهم@ن@بال@@رحمفاثه

للبدائيين.يتهيألاقدالذي@لى@لتفكيريتعثر،وقديترقدالذيالعلم

فييكلهمائما
تستغنيلا@لذيالحيويالأمرمذا

تتقيمولافطرتهم،عه

معيتظمولاحياتهم،بدونه
فقدانه

منبدونهالن@ىيعرفولامجتمعهم..

فييكلهموآثابهم..وقيمهمشريعنهمتلقونأين
مجردإلىالأمرهذا

نفسهاتفرضوالتيالجميع،علىالمعروضةالكونيةبالحقائق@لتقاء@لفل@ة

وشقةبعسرالأالملجىءإيحانهاعنالإنسانيجدفلاالفطرفعلىفرضا

وعناد!وتعنتومحالومحاولة

عليهتنوقفحبوي@مركلفيهو@لثمانالاعنقادمسألةفيوالنأن

و@لهواء-@والئر@الطعامعنيبحثالحيفالكفن@لبثري.الكئنحياة

هذهفيالأمريركولافطريا،بحثاو@لتكائر-@لتاسلعنيبحثكما

والأويغزر..ينمو@لعلم@رحتىوينضج،@لتفكيريكملحتىالحيولات
لجنانحيويوالإيمانو@بوار..الدملى@لى@لحي@لكئنحياةتعرضت
@لىفيهدثه@يكلهنئمومنو@لهواءسياءبحاء..@و@لثر@الطعمحيولة

كله@لكونصفحاتفي@لمثوثةبآياته@لفطرةتلاقي
والآفاق.الأنفىفي
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وتربيةوعقيدهتجربة

وباعنها.روحهاهوالمسلمةالأمةكتابمو@لكريمالقرانإن

تعلقماوكلومنهجهادستورهاتستدكماوالثعورتستد@لتصوررمنه

الجماعتتجاربمنسبحانه-@لته-يعرضوفيهواشمرارها.حياتهافي

فينمتحضر@لفابرة3والأالسابقة
هذههوكتدالقرانأنأنفسنا

دروسفيهاتلقتمدرسنها@لتيهروأئهةالناعحوراندهاةالحيالأمة

حياتها

ولهذاالتنوع،وبهذافرة،بهذه@لق@آنفيالقصصجاء3ومن

الإيحاء.
فقالحذر@لموتألوفوممديلىهممشخرجواإلى@لذينترألمإ

لاأكثر@لناسولكنعلى@لناسفضللذو@لثه@نأحياممثمموتوا@لثه:لهم

رسرأصن،يثكر
2ة:بقر@ة 43).

هذهذخيرةإلىيضمهاالأمم.تجاربمنتجربةيعرضهذا@لدرس

لماالمسلمةالجماعةبهاويعدالأمة،
لهمحرضةمي

منحياتهافي

ثالمر@قف
الإبمانيف@لعقيدةرارنةبوصفهاالكبير،بدورقبامهابسبب

@لخصيب.هذا@لحقلفي@لتجاربووارثة

ولكنهكامل،@ختصارفيويعرضهاةأصحابهاالقرانيذكرلاتحربة

الوفوممديارهممن)خرجواجماعةتجربةفهيو@ف
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حذرأخرجواالذياللهقدووأثوكهموالحذر.والفرار@لخروجينفعهمفلم

فيالجهدينفعهملم..@أحياهم)ئم)موتوا@..الله:لهمفقالمنه

فيألتهقدرهووإتماالحياة.استرجاعفيجهدأايبذلىولمالموت،اتقاء

منخرجواالذينهؤلاءعنالتأويلات،تيهفينذمبأنأح@

أيوفيكانوا؟أرضأيوفيهم؟منالموت..حذرألوفوهم@يلىهم

كمالين،عنهمبيانأيريداللهكانفلوخرحوا؟..زمان
القصصيجيء

أحداثهاترادولامغزاها،يرادوعظةعبرةهذهإتماالقرآنفيالمحدد

عبرعلىشيئأهنايزيدلاوالأزمانالأماكنوتحدبدوأزمانها.وأماكنها
ة

ومغزاها..القصة

هايرادإتما
وأسبابهاوالحياة،الموتعنالتصورتصحيح

المدبرة.إلى@لفدرةفبهماالأمررردةالمضحرةوحقيفتهماالظاهرف

النكاليفحملفيو@لمصيفيهما.اللهقدرإلىوالاطمننان

فيبيد@لثهوالحياةوالموتكئن،فالمتهدرجزع،ولاهلعوالو@جبالعن

نهاية

لاوالهلعالفزعوإنيجدي.لا@لموت@لحذرمنإنبقال:أن

امبوهواللهوإنقضاءةيردانولاأجلأ،يمدانولاحياة،يزيدان

وحينيهب،حينالحالتين:فيمتفضلوإثهالحياة،وهر@خذالحياة،

اندالاصترداد.وخلف@لهبةخففكامنةالكبرىالإلهيةو@لحكمةةيسترد

فيمتحققةالنلىمصلحة
فيمتحققعليهم@لتهفضللانوذ@ه،هذا

لاممر@لنلسولكنعلى@لناس.فضللذو@ت@@إنسواء:،و@لمغالأخذ

."ونبنكر

حذرةديارهممنوخروجهمللوت،وهمالقومأهؤلاءتجمعإن

هذا@حخروجكان@سو@وجزع،هلعحالةفيإلابكونلا@لموت،..
منعنهميغن@كلهمذاإنحئم..وباءمنأومهاجم،عدومنخوفأ

شبنأ.الموت
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موتوا@.@لته.لهم@نقال

بسبماتواهلماتوا؟كيفلهم؟قالكيف
وفزعوا؟مههربوامما

تفصيل،عهيردلمذلككليحتسبوا؟لمحيثمناخرب@بماتواهل
وجو@لجضع@لفمعأنالعبرةموضعإثحاالعبرة.موضعليىلأثه

عنهمنردولمالموت،عنهمندفعولممصيرهم،تغيرلموالحذر،

للهرجعوالواولىو@لتجملوالصبرالثباتوكاناللهقضاء

.@أحياهمثم،

فويتهممنخلفهلالحباة،عليهموردموتمنبعئهمهلكيف؟
فلاية@لحياةفيهتتمثلخلف

ذلكالاباء؟..هلعيهلعولايجزع

لئلاالتأويح،فيوراع@نذهبلأنضرورةفلاتفصيل.عنهيردلمكذلث

الإيحا.إتما@لتفير.بعضفيجاءكمالهاسندلاأساطرفينتيه

منالقلبيتلقاهالذ@
دنه@أنالنصهذا

منهمجهديخرمنالحياةوهبهم

عنهميرذ@لموتلمجهدممأنحينفي

بيد@لتهالحباةوإدةجاةيحفظلا@لفزع@ن@قضاءةيردلا@لهلعإن

الجبناء!أعبننامتفلاإذنالأحياء..منجهدبلامنههبة

منطرفأوندرك
اني@لسياقفيومغزاهاتلد@لحادثةهدف

@ه@هو@حلموا@ن@ته@سبيلفيوقانلواذكرهاةيتلوالذي
ندركعيمأسمغ

جيلهافيالمسلمةللحساعةبةهذهسوقفيدته@حكمةمنطرفأ

الموت،وحذرالحياة،حببكميقعدنألاجميعأ..أجيالهاوفيالأول

لا@لثهسبيلفيقاتلواالله.بيدو@لحياةفالموتالله.سبيلفيالجهادعن

ومكذاأخرى.رايةتحتلااللهر@يةوتحت@خرى.غايةسبيلفي

تصحح
والأجلوالمرت،الحياةحفيقةعن@لتصورانية@لفصةمذه

يجزعالذي@شاصبيلفيبالجهادكلههذاوعلاقةوالقدو،
منكئيرله

الديدة.@لخنيةهذهويخنوه@لكببر،@لجزع@لناس
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والسلم.بالحربلهعلاقةولاالمقدر.موعدهفيحتمفالموت

لاوحصانته.قلةأوالفردبهيحتميالذيالمكانبحصانةلهعلاقةولا

فيللناسوالتعرضهذا@لتكليتولاإذن،@لقتالتكليفعنهميؤخره

موعده.عنيعحلهالجهاد

بينهناكإثما@لعلاقةبينهما..علاقةولاأمر؟رفاكأمرمذا

الموعد..ذلكوحلولدته@قدرهيالموعد@لفبينوالأجل.الموت

الجهادعنوالقحودللتقمسىإذنمعنىولاأخرى..علاقةهناكوليست

قتال!.غيرفيأوقتالفي@لناسلخئيةإذنمعنىولا@لثه.سبيلفي

ماكلالقرآني@لمنغبعالج@لحوحية@للمسةوبهذه
فييهجى

عنالخاطر
ومنخوتمنالمضطربالتصورينثنهماوكلالأمر،مذا

ذعر..

السننحفيقةعلىوتستقر@لضمانر@لقلرب،تنريحالتصرروبذلك

حقيقيةوعلىالأمور،فياللهقلوحقيفةرعلى@لكون،فيالجارية

دنه@حكمة
لارمقدووالموتمكتوب،فالأجلو@التدبير،التقدير@ور@من

تدبير..ولاحذرولاحرصيمنحهولاخروج،يقدمهولاقعود،يؤجله

فييدفاوالمصانر،@الأحد@علىالمسيطرهودنهفدو@إن

مفزلاقدرو@لمرتالمحنومة.النهايةإلىبهاوينتهيالمرسوم،الطريق

من
يستقدملاموعده،فيلقائه

في@لفرارينفعولايستأخر.ولالحظة

حتفهملاقينهف@الموتمنخوفأإنانفزذاف@فار.عن@لقدرثفع

عاصمولاقريب.الدنيافيموعدوكل@لقرب.موعدهفيالمكتوب،

أر@دأم@سو@بالنل@أرادسوءأحيئته.نفاذثونيحولمنولا@لثهمن

اللهدونمننميرولالهممولىولارحمفبهم
منويمنعهميحيهم،

قدر@

إلىمطئنا@مامثبنةإلىمتعرف@لته،لسننمدرك@لمؤمن

يكنلمأصابهماوأنله.دثه@كتبماإلأيصيبهلنأنهيعلمإنهاله.قدو
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بالجزع،@يتلقى@لفز@لاثمومنليصيبه.يكنلمأخطأهماوأنلجطئه،
ومننته..دتهلقدر@متسلمهوإتمابالزهو،@السز@تجلقىولا

ماوكلوحيطته،حذرهالإنسانيأخذألاهذامعنىلي@إنه

يدنجل
منطوقهفي

بأخذسبحانهأمر@لتهفقدووقاية.وأهبة@ستعداد

كتقيأمركما1،،7@لشاه:ك@حذركمخذوا@فريا@يها@لذين@لحذر،

@لعدةباسنكمالأمركماالخوفصلاةفيلاحتيا@با@لمؤنجنهأسمكل

كلولكن..(6الأنفال:.ك@دوةمنما@صتطعتملهمو@حكواوالأهبةأ

آخر..شيءبهوالأجل@لموتوتعليقشيء،مذا

حكمتهولهيطع،أنيجبأفر@لعدةو@ستكمالالحذرأخذإن

لحقبقف@لعلافةالصحبحالتصوراندالله..تدبيروورا-و@لخميما،الظاهرة

بجباخرأفرواحتياط-@سنحدادكلكم@لمضروب-والأجل@لموتي@ن

الله..ندبيروور@مرر@لخفية،@لظاهرةحكتولهيطح-أن

@لتيالكريمة@لتربويةالإبمانيةالإيحاعاتتلكتقريربعديفوتناولا
إلىترمآلمالأثاء:فيالفني@لجمالبذلكنلنمأن@لفصة..هذهتضمنتها

التحيرفيإلهحنو@لموت؟أ..للوتوهوديارهممنخرجوا@لذبن

الكلمتان:ماتانترسمه@ستعر@ضأ@لصفوفولهذهالألوتلهذ.@ستحر@ضا

الاستعر@ضهنا@لمخيلةأمامليرسمكانماتخرتحبيرو@يته@..@تفم

وضعهحا@لمختار.في@لعادتان@لكلتانهاتانرسمتهكما

@لتلقة@لمولفمن@لحذرة@لمؤئنة،الألوفشهدومن
من

لحظة.في@لمطبقمئهد@لموتإلى@لذعر..
خحلومن

ختملندد+تصرواصلنبئعيكمفيىنى@لارفىضر3@لافاى:ظدقاللا(

لهمنانتنج@مكتدافايخا.محموألكمكفراللكانشلذكؤوا@لنبنبخكملن
طصنلكمدلا

ش@م
للكنربنلمدل@له@نحنوكموخلوايلخم..وباخلواسك

1أ@بنرتبخل@علابا 0،11 1 02.
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هذهوكلهذا@لتجمع،وكلهذا@لحنو،كل..@@هوتر@كلحة

فلكليلقي@موتوا@..واحدة:كلمةفيمباءن@بتكلهاالمحاولة.

القضاء،صرامةيلقيكماثالمنهجوضلالةالمحاولة،عبت@لحمم@في

الله.عند@لفصلوسرعة

المالكةالقدرةإنهاللوسبلة..تفصيلبلاهكذاأحياهم،..ثمة

إرادفلهاترذلا@لعباد،شزونفيالمتصرفةالحياة.وزمام@لموتزمام

مشهدعلى@لمنمسب@لظليلقيالتجبروهذاث@ء..ماإلآيكونولا

تصويرفيالعجيبالننلسقيبدووكذلكالحياة.ونهدالموت

@ل@الننلقجو@رإلىالمنماهد،
الأداء..وجمالالحعانيإحياءفيب



للناساية

تحيءالكربمالقرانفيوالحياةالموتسزعن@لحديثسياقوفي
الأخرى.الفصة

يحيأئىقال:عروثهاعلىخاويةوهيقريةعلىمزكالذي)أو
قال:لثت؟كمتال:بعثه.نمعممائة@لتهفأمانهموتها؟بعد@لثههذه

طعامكيلىفانظرعممائةلبثتبلقال:يوم!بعضئويومالثت

إلىوانظرللناس-ايهولخعلكحمارك-إلىو@نظرةبتةلموثرابك

2البقرة:@لحما@نكسوهائمننئزماكيف@لعظام هومن(58
"

صالذي

عروشها؟علىخاويةرهيعليهامزالتيالقريةهذهمافريقه؟على

حكمةكانتولولأفصح،ولوشاءضيئأ،عنهمايفصحلمالقرانإن

علىنحن-فلنقف@لقرآن.فيأهملهماالإفصاحبهذاإلآتتحققلاالنص

الظلال.تلكعندالزحمن-قصصفيطريقتنا

و@لبل@الحوتثهدموحيا.واضحأقريأللحمقليرتسمالمثمهدإن

محطمةعروشها@..علىيةخ@وهيبالوصف:أيرتسموالخواء..

@لفماعر@لرجلخلالمنويرتمقواعدها.على
هذهالقربة.علىمزي

يحيي)أئىتعبير:بهايحضحالمئماعر@لتي
إنموتها؟،..بعد@ته@هذه

فيالعنيفووقعه@والخو@البلىمشهدولكنهناك.@لتهأنليعر@القائل
يبلغهماأقصىومذاموتها؟بعداللههذهئحيكيفيحلىجعلهخ@



منمشهد
ظلاله@لتعبير@لقر@نييلقيوهكذاالإيحاء..فيو@لقالعنف

هركأئماالمثمهدفيرسملايحاعاته،
الأبصارتجاهشاخصاللحظة

عر.لمثماوا

يحييأئىأ
هذافيالحياةتدبيهفموتها؟(..بعداللههذه

المو@

بعنه،..نمعام.منةاللهفاماته

فالمشاعركف!الوافععالمفيأراهإئماكيفلهيقل@

منأحياناتكونوالتأثر@ت
لالبرمانتعالجلابحيثو@لعغالعنف

@لذيالعامبالواقعكذلكتعالجولاالوجداني؟بالمنطقحتىولاالحقلي،

@لتيالمباشرة،اتية@لفالخصيةبالتجربةالعلاجيكونإتماالعيان..ير@ه

كلام!دونالقلب،بهاويطحئنالحسق،بهابمتلىء

يوم!،..بعضأوبومالئتقال:لبثت؟كمقال:إ

الحياةمعإلأيكونلابالزمنوالاحسل@لبثكميدريهوما

فهوثللحفيقةالدفيقالمفياسهولي@الإنسانيالحقأنعلىوالرعي؟

كماطارلة،لملابسةقميرأالمديدالطويلالزمنليرىشويضليخدع
ىير

كذلك!طارئةلملابسةطويلاث@رأةاللحظة

عمإ..ئةلثتبلقال:ة

بدلاأثهنتصورواقعيضحسيةنجربةوكونهاالتجربة،لطبيعةوتبعأ

لمالمحسوسةالاثارهذهعام..مثةفعلتصورمحسوسةآثارهناككانت
إلىنظر@،قعفنين:ووكونا@ينفلمشرابمهولا@لرج@،طعامفيتكن

وثر@بكطعامك

أوشخصهفيمتمثلةكنتسةهذهأنبدفلاو)فن

حماره.في
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يهفإلى@لعظاموانظرللنلس-آيةولنجعلكحمارك-إلىوانظر@

لحما@..نكسوهاثمنثزها

بعضيقولكماكذلك-الأمركانلوهو؟عظامهعظام؟أية

عظامهإنالمفسرين
عندمانظرههذاللفتاللحم-منترتالتيهي

بعضأوبوما@لبثتإجالته:كنتولماكذلك،حسهووخز@ستيقظ،

ث@.بوم

كانتثموتمسخت،عظامهتعرتالذيهوالحملىاننرجحلذلك

ضمهيالاية
إلىوردهاباللحموكسوتهابعضإلىبعضهاالعظامهذه

يصبولماللى،يم@هلمالذيصاحبهمنمرأىعلىالحياة،
ولاطعامه

واحد،مكانفيوالجميعالمصائرفيالتباينهذاليكونالتعفن.شرابه

لااليالقدرةعلىأخرىآيةواحدة،وبينيةجوية@لمؤنر@معرضون

مطلقةنتصرفوالتيشيء.يعجزها
كف@لرحلولبدركقيد"كلمن

يحي
موتهابعداللههذه

فكماالخارقة؟وقعتكيفآ@اا
خارقة!كلتمع

وقعت،أنهاكثيراسنسىالتيالحارقةالاولى.الحياةخارفةوقعتكما

جاتأنهاإلأجاعتكيفكذلكندريولاوقعت!كيفندريلاوأننا

من
ال@هأراث@االتيبالطريقاللهعند

ثوحةبالحياةنظريتهفيينزليظلالحياةعلماءأكبرلما@ارون"وهذا

ثمالأولى.الخليةإلىيرث@احتىقاعأ،قاعأأغوارهاويتعمقثوجة،

فيالحياةمصدريحهلإثههنالى@هايقف
لاولكنهالاولىالخليةهذه

علىيلحوالذيالبشري،الإثو@كبهيسلمأنينبغيبمايستمأنيريد

لهدهالحياةوا@منبدلاأنهوهوشديدا.إلحاحاالفطريالمنطق

تلىيخيةهيوإتماعلميةليستلأشابيسلمانيريدلاالأولىالخلية

بوجودالحياةشؤونتفسيرإق"يقول.بهفإفاالكنيسة!معصراعهفي

ميكاليكيوضعفيللطبيعةخارقعنصرإدخالبمئابةيكونخالق
بحت!
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ميكانيكيوضع@ي
عنشيءأبعدهيالميكايكيةإنا

الامرهذا

القائمالسزلهذامصدرعنيحتأنفرضأثالإثو@علىيفرضالذي

هووإته-والصائر!الألصلىتجاه
المنطقضغطمنليجفلنفسه-

وراءبماالاعتر@فإلىإلجاءالبثر@شالإدر@يلجيءالذ@المطري،

هومايقول:ولا!"الاول@لسبب"إلىشيءكلديرجعالأولى،الخلية

5هذا هرماالأول؟1
مرة،أولالحياةإيجاديملكالذيالسببمذا

الأولىالخليةتوجيهطويل-نظرمحلوهيهونظريته@يملك-ثم

غير@خرطريقأي@ونصورأ،ديهسلىتأنهاهوافترضالذيطريقهافي

والمحالوالمراءالهروبإثهاكانالذي

شيئاالبلىبنالأنيفسرالذيومالنسأل:القريةخارقةإلىرنعرد

ديشينأويترك
أولالحياةخلقخارقةإنواحدة؟ظروفوفيواحدمكان

فا@اشياءمصائرفىالاختلاتهذاتفسرلاكذلكرجعهاخارقةاومرة

واحدة.وفظر

التقبدمنطلافتهاالمنينة..طلاقةهوالظاهرةهذهيفسرالديإن

الاستثناءأومخالفتهإلىسبيللاملزمالارمأكليأقانونأنحننحسبهبما

أننامنثؤهخطأالمطلقةالمشيئةإلىبالقيلم@خطأهذاوحسباننامنه!

أسبحانهاللهعلىإداالعلمية"أوالعقليةومقرراتنانحنتقدبراننالفرض

فيينمنلخطأوهو
كنبرةأخطاء

قاثلوه؟نحنقانونإلىالمطلقةالقدرةنحاكمنحنلنامافأولأ:

التجاربلهذهتمسيرناومنالوسائل،المحدودةتجلىبنامنمستمدقانون

@؟.لإدر@امحدودوونحن

إئهلنا:قالالذيفمنأدركناه.نقوانينمنقانونأفهبهوثانيأ.

سواه.قانونوراءهليسوأنمطلق،كلينهائيقانون

@صلدترسغبر@حع(1)
"

ليدرريحا
والإسحابر@لما@بةالإدككشا@
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القانونتنئىءالطليمةفالمشيئةمطلقأ.نهانيآقالونأكانهنهوثالثأ:

تمضيوكذلكحال.كلفيالإختيلىهوإتمابه..مقيدةلشتولكنها
رصيدوإلى@لجدد،الدعوةأصحابرصيدإلىفتضافبة،هذه

والحياةالموتحقيقةجانبإلىوتقرر-الصحيح.الإيمانيالتصور

طلاقةحقيقةفرببا.إليهاأشرناالنيهيأخرىحقيقيةالله-إلىوردمما

بميالمؤمنينضماترفيبتقريرهافائقةعنايةالقرانيعنيالتيالمثية،

والمقدمكالظاهرة،الأسبابوراءمنمباشرة،بالتهلتتعلق

التجربة:بهمرتالذيالرجلقالوهكذايريدلمافعالفالثهالمنظورة.

قدي@..شيءكلعلىاللهأنأعلمقال.له،تبين)فلما

بملكدتهإلأ@وليسلحظة،كلفييقعانحا@نانو@لموتو@لحياة

خليةفيالحياةبثمنأعجزئق-أرقى@لخهفالبثر-و@لحياة،الموت

كذلصوأعجزواحدة،
منحيعنحقيقيأسلباالحياةسلبمن

يهبهاأنربملكسرها،يعرفالذيهوالحياةيهبفالذيالأحياء..

ممولكنهم@لحياة،لإزهاقوأ@اةسببأيكونونقدو@لئر@ا.ويستر@

الذيموإئما@لنهالحقيقةوخهعلىحياتهمنالحيئيجرثونالذينليسوا

ويكدرالموت،ويخلقالحياةفيخلقسواه،دونوحدهوبميتبحيي

قضاه.الذيقدرهإلأيكونفلالت،@لهوي@درحي،بكلالحياة

جاع@،أينمنيفول:أنأحديملكلاطيعتها،فيسرأنزالماوالحياة

مايدريلاأحدأأنعنفضلاجاع@كيفولا
الحقيقة،وجهعلىهي

الحياةيعطيالذيويميت..يحييالذيهواللهإقيقول.والقران

كالحياةالموتغيره،يثبتآنولاهذاينكرانأحديملكوماللأحياء.

احدألانيحدنه.أدأحديملكولاطبيعته،أحديعرفلامغلق،سز

@لثهبإف@إلأتموتأنلنفسكانوماسلبهاأيملكلا@لحياةواهغير

كنابأ

الحياةسزالعقيدة:مواضيعمنموضوعأتناولتالقصةهذه

4



التصورجوانبمنجانباتؤلفوهيوالمرتالحياةوحقيتةوالموت،

القرانفيالمتجليالطويل@لجدجواتمنجانبأتمثلالأسلامي،

لإدالكريم
وفيالمسلمضميرفيالوجودهذالحقائقالصحيحالتصرراء

بصيرإقبالاذلكبعدالحياةعلىللإقبالمنهبدلاالذيالأمرإدراكه
أ،

المطحئن.الثبتاليقشعلىرقالمأالو@ضحة،الصحيحةالرؤيةمنفبثقأ

بمعزلليسترالاداب..الأخلاقوقو@مدالسلوكومنهجالحياةفنظام

ميبلالاعتفادي.التصورعن
أنيمكنومامنه.مستمدةعليصقائمة

وبالتصوربالعفيدفترتبطأنإلآمستقرميزانلهاويكونوتسنقيمتنبت

@لوجود.وهبهالذيبخالقهوارتاطاتهالوجودهذالحقجقةالئامل

وحي:الراثوق

صنعببديعالتعريففيالقرانويمضي
فيءكلحلقالذيال@ه

وتسكنالقلو@لتطمئنالخالقعظمةأئرللخلقويكشفتقديرا،فقدره

العظيمالخالقلأحديةنسحوهيالأرواح

اواتالث@ملكوتاللام-عليهلإبراهم-اللهكثفأنوبعد

هاولبكردسفومه،ليحاجوالأرص،
يتطلعإلراهيمفاهو

سلرؤلةعمقوشرقبإيمان
ةالعحيبالباهرالمعحرالالهيةالمسة

تؤمن؟أولمقال:الموتىتحييكيف@رنيرثإبراهيم:قالي@ذإ

2أ@قلييليطمئقولكنبلى!ةقال 6

محسةإلىالثوقإثه
يتجثىالذيالسرهذاالإلهية.الصنعةسر

يجيءوحي@ال@ود!هذافيشيءكلفيسبحانها@هصنعة)تقانفي
هذا

القريبالعالدالخلثمعالراضيالمؤمنالحليم،@الأؤ@إبراهيمس@لتثوق

يجيءحين
@حيانايختلجعمايكشففإئهإبراهيممنالتشوقهذا

ال@قردين!أقربقليبفيالإلهيماالصعةأسرارلرؤيةوالتطلعالوقص

طباوليسواستقر@ره؟وكمالهرثباتهالإبمانلوجوديتعلقلاكشوفإئه
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الرقأمرإئهمذ@قلهآخر،أمرهوإئماللإيمان.تقوية@وللبرهان

فيالإلهي،السرةمحب@الروحي!!
العملي.وفرعهأناء

أنعنهاطهرضيهريرةأبيعنالثريفالحديثفيجاءوقد

أرنيربقال:إ@تإبراهيم،منبالأأحتينحن"قال.ييهزاثهرسول
يطمنولكنبلى!تال:تؤمن؟@ولمةقالالحوتنتحيييهف

تيي!

بهئردلماإبراهيمسبالثكأحقنحن"ي:قولهحاتم:أبر

لهأر@دإئماالموتن،@حياء

ةقاليضإبراهيم@نوفلكلهالدعاءاستجابةلي

فييريد:يه،لهئستجابأنهيتيقنولمالموتى،تحييكيف@رنيرث
فيبه"إبراهمصبالكأحقنحن"ك@فقالل،عئاسوسفالهدعاثه

لفظةأثههذا@لكلامومحصولئستجاب،لاوربمالائستجبربماالدعاء،

لهللمخاطبالتعيم@خبلىمر@ئما

إبراميمولاالئبيئينكلمالثافعي.تلميذالمزليالإمامويفول

أدشكاوإلماالمونى،ئحييأنعلىقاثراللهأنفيعليهمااكهصلو@ت

سألاهماالىبجببهما

نقله@يماالخطابيسليمانأبووقال
شرح9فيالغويص

:(3)"الة

نمسه،علىبالداعتر@فإبرايم!منبالثك@حقنحن9قوله:فيليى

ولمأنا@شكلمبذايقول.عنهما،الكلفيفييمالكىإبراهيم،علىولا

لكلالأنئرلىبرايمف@بجاء@لمونن،علىعروجلاتهقدرةفي@رت

حاد@ىر@)832(،و(151)وسلمر@735،(@3372@@لبح@ر@حها@@
دي

عحيحص
2)رقمحسك@ظر@ل!@ 0

ك@8

1@ل@انرح"في@لعريدفلهيا( 1 5 5@ثساءو@لصفشاصدياو@لبهفي1،/
07-

@ل@1/611-711شرح(3)
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النفى.منوالهصمالتواضع،سيلعلىفلكوقاليرناب،ولا

شك،جهةمنتعرضلمإبراهيمقبلمنالمسألة@نالإعلاموفيه

يفيدلاماوالطمأنيةالمعرفةمنئفيدالعياننف@العلم،زياثةقبلمنلكن

النظربيقين@يقبي،@يطئنوقولهالاستدلال.

الإيمانمذ@قغيراحرمذ@قالثريالكيانفيالتحربةهدهومذ@ق

ربه.لهويقوللربه،يفرلالذيالخليل،إبراهيمإبمانهركانولربالغب

القدرةيديرىأنأر@دولكنهللإيمان.لرهانولاإيمان،مذاوليى@راء

فيويتنفسبها،فيستروحالملابسةمذهمذ@تعلىليحصلتعمل،وهي

ايمان.بعدهلي@الذيالإيمانعيرآخرأمروهيمعها..ويعيشجهما،

عنفيهاحكيالذيوالحوارالتجربةكشمتوقد
الإيمانيةالمذاقكتعمد

اطمئنانينثدكانلقدويتطلع.المذاقاتهذهإلىيثوقالديالقلبفي

يجلىوهوالمحجبللسرالنذوقواطمئنانتعمل،اللهيدرؤيةإلىالأس@

واليان،الكثمفسؤالولكنهوخليلهعبدهإيمانيعلمال@هكان

الوثود@لر-،الكريماليدسو@تلطف@كللاله،الئوقبهداوالتعريف

النيب!الحليمالأو@هعدهمع

ومنحهإبرايم،قلبفيوالتطلعالثسوقلهذااللهاستجبولقد

المبلثمرة:@لذاتية@لتجربة

جلكلعلى@جعلئم@ليك،فصرهن@لطيرمنأربعةنخذ@ال:

برسبدس-عنوحكي(1)
@كللم@ئيبقول.بالحنة،ليفلي،لبطنققاد@رلكئلنه

@لساركعى@بنرشلهحبلأ،@قحلقنن@ك@

مزتى@يك@ث@وهسيرئ@يتليايطنن@ولكنترلهير@ر@لصلىكص@ئحكى
@لىطمقكيخجوفيسك،@صكلي
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بهن،
البفرة:أحكيم،عزيزاتهأنواعلمسيابأيكادعهقنئمجزءا،

حتىإله،ويميلهنفهفيقرلهنالطير،منيختلى@ربعة@نلقد@مره

تأكد
يذلحهنوأنمعرفتهن.معهايخطىءلااليومميزاتهنثيانهنمن

يدعحصثئمالمحيطة.الجبالعلى@جزاعمنويفلأق@جادهن،ويمزق

@ليهويعدنالحياة،إليهنوترتد@خرئ،مرة@جزاؤهنفتتجمع

طجأ..كانوقد

كلفييقعالذيالسرومويديه.بينيقعالإلهيالسر)براهيمور@ى

سرإثهتمامه.بعدائلىهالنلى@لأيرىولالحظة.
التيالحياةالحياة.هة

حيكلفيلهاحصرلا@مر@تنثأوالنينكن؟لمأنبعدمرةأولجاع@

وتفرقتالحياففارقتهاطيوريديه..بيىيقعالسرهذاإبراهيمر@ىجديد.

سعيا!إليهوتحودأخرى،مرةالحياةفيهاتد@قباعدة.@هاكنفيمزتها

قدإئه@ثراكه.الثريالنكوينعلىيعلرالذيالسرهوهذاكف؟

يدركلاولكنهمؤمن.كلبهيصدقكمابهيصدقوقدإبراميم.رآهكماير@ه

منلىءيحيطرنلاوالنلمىأمر@لثه.-منإئهطريقتهيعرفولاطيعته

اكبرلأنهعلمه،منالطرفبهذايحيطياأنثألموهرثاء.بماالأعلمه

فيبهلهمحاجةولاطبيعتهم.غيروطبيعتهمنهم،

المخلوقين.@كلناقإلهتتطاوللاالذيللخالق.الخاصالئأن)ئه

وضاعتالمحجوب.الرعلىالصدلالسترالأتجدلمتطاولتفلأ@

الغيوب!لعلأم@لمحجوبالغيبيتركلامنجهيسدى،الجهود

بيانفي@لقدرةئلالآيات*مذهفييستعرص@لكريم@لفرآن@ن

وسرما@للطيفتنجدد..معجزفولوثهافالحياةوالمرت..الجاةحفيقة

للتأملفسغمجالويخهكنهه..تصورفي@لنرييحار@لعقلغيبايز@لما

يتمومركنهه،تصورصالثريالعقليعجزآخرسروالموتوالتدبر..
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عريضةمسافةالحياةوطبيعة@لموتطيعةبينوالمسافةخاطفة،لحظةفي

المض-بعدالحياةو)عاثةوالتدبر..للنأملفغمجالوفيهضحمة..

فييقع)براهيمرآهافهأمرمنخفيصر@لغيب-منيخبوهي
لساطة

و@لدلر..للتأملدسغمجالوفيهووضوح..

صنعهابملكأنعلىفضلاأحد؟سرمايدريلاالتيالمعجزة@ثها

لاوالله.إلأحقيقتهيعلملامكنون،سروحركة.نثأةالحياةمعجزة@حد!

الحياةظياهرمن@ر@ماكلبعدالثريةوتقفالله..الامصدرهيعلم

السر@مامتقفوأطهارها..خصائصهامندرستماكلوصعدوأشكالها،

المصدروتحهلو@لمظهر،الوظيفةتدركالأول،الإنسانوقفكما@لمغيب

لحظة!!!كل@يتقعو@لمعجزةوالجرهر.

الناصعة:المستقيمةالعقبدةإلىإبراهيمدعوة

الوجد.عقيدةالفرية،الصادقةالعفيدةالىقومهيدعوإبراهمفم

ويدعوهمالأوثان،وتأله@لضلال،وحمأةالثرك،وهدةمنيخلصهمقام

بهايردالتيالد@مغةالقويةو@لحجةالرشدئمطيوقدوحده،ا@هعبادة@لى

قالإذعالينبهوكناقبل،منرشده)برايمتينا2@ولقدأباطيل

@يمه،
-51الأنبياءةأ9عحفونلهاأنتم@لتط@لتائيلهذهماونومه:

العقيدة،حولمعهموحهلرهقومه،@لىالرصالةحلقةفيونصضي

المعروضةلالحلقةسبحانهدئهإلى@بالعبادةوالاتجاهالمدعاة،الآلهةوإنكلى
هنا

هي
وهيالرسالة.حلفة

فجواتبينهامتتابعة،مثاهد@ل@مقسمة

بهويعنيالرشد.الى)براهيمهدايةسبقالىبالإشلىةتبدأويرصغيرة.

لفظةإليهتنصرفالأكبر@لذيهو@لرشدفهذا@ل@@لهداية

المقام.هذافيالرشدا"



يحملهاالتيالأمانةلحملوباشعدادهبحالهعالمينوكنارشده،آتياه

ا

عاكفون؟،.لهاأتمالنىالتمائيلهذهماةوقومهلأبيهقالإذ

سمىرشده.دليلهذهقولنهفكفت
والخشبالأحجلىتلك

عليهايعكفياأنو@شنكرآلهة،إئهايقل.ولملااقمائلهذه"باسمها:

وهمالمشمر.الدائمالانكبابتفيد"عاكفون"وكلمةبالعباث@.
يقضونلا

كلهوقتهم
لازمني.معنويفهوعكوف@ها.بتعلفرنولكنهم@هاعبا@في

التماثيلهدهعلىأبدانكسينبتص@لرهمويبسعهالتعلقهذايتخفوهو
ا

الح@استنكلىواستشعه.قحمهعل!مااستنكرالسليم،ربالقب

فبيهقالبذسلكإومنتصررمىالصادق@المطرةعنهتومالكلالسليم

بربظنكمفماتريدون؟اته@ونلهة2إفكاأ3تعبدونماناةوقيمه

.(87-85لصافات:اأ@@لعالمين؟

بهمفيهتفوأوئانأ.أصنامايحبدونيراهموهو
السليمةالفطرةهتاف

منليىتعبدودمافإنماذا؟قعبدون؟،شديد@ماذااستكار@ي
افىشأله

هوإتمامنشهةليالإنانيعبدهوماعابدون!لهيكونأنولائعبد،

3فهلفيه.ش@هةلاالذيوالافتراءالمحض.الإفك
الإلكإلىتقصدون1

نربدون؟،.@ته@دونالهةإفكا)أعمدا.الافنراءوالىقصدا

الديىإلىوينحر@يهبطوهللته؟تصوركمهووما

وهيبربظنكمفماوهلة:ألأولالفطرةتكره
يبدوكلمة

يصدمىالأالبينالأمرعلىتطلعوهيالبريئة،السليمةالفطرةاشنكلىفيها

والضمر.والعقلالحس

أنمح@الرسولويؤمر
يتلبى

أتهمفل@الصلركين.علىابراهيمقصة
باده،يثركونوهمالقديم،ثينهعلىوأنهمإلراهيم،@رثةأئهميرعمون

لثه..خالصا)لراهيمبناهالديالحر@م،ليتهفيلعبا@نهالأصنامويقيمون



يزعمونماحقيقةمنهليتبينواإبراهيملأعليهمفاتل

"نبدون؟ماوقومه.لأبيهقالإذإبراهيم،نجأعليهم)واتل

6،97اء:لشعرا1

ثيانته.يتبعونوأتهم@رئته،أنهميزعمونالذبنإبراهيملأعليهماتل

التيالأصنامكهذهأصاممنوق@مهأبوهيعبدهكانمايشنكروهوعليهمانله

عليهموئكرشركهم،فيوقومهأباهوهويخالفةمكةفيالمشركونيعبدها
ما

تعبدون؟،..ماواشكار:أعجبفيويسألهمضرو،منعليههم

1،.7العراء:أعحفين،لهافنظلأصشامأنعبد@الوا:

تبىءأصنام.إنهاقولهم:فحكايةآلهة:أصنامهميسمونكانواوهم

معوأئهمالححر،منمحوتةأصنامأئهاإنكلىيملكونيكونوالملأتهم
فلك

متىالعقيدةولكنالسخف.نهابةوهدها.@عبا@علىويدابونلها،يعكفون

ومقولاتهم!وتصوراتهمعبالمح@إليهتححطماإلىأصحابهابفطنلمزاغت

عقولهموينهالغافية،قلوبهميوقطالئلام-عليهإبراهيم-ويفخذ

ملة)قالتفكيرةولاوعيثونيزاولحنهالذيالسخفهذاإلىالمتبلدف

كلا(..7،2العراء:أون؟!يضرأويخفعونكمأوتدعون؟إذيممعينكم

لهيكونأنئعبدلإلهيتوفرمافأقل
إليهيت@هالذيكعابدهسمع

لاالأصساموهذهوالابتهال!لالعباث@
تسمع

عاث@ا
إليهايتوجهونوهم

لاصماءكفتفإنوالضر.للفعويدعونهابالعبالة،
هيفهلتسمع

تملك

عنبئيءالقوميجبولميدعع!أنيمكنف@كولاهذالاوالضر؟النفع

هدا
وهمويستنكر؟يتهكمإنماإبراهيمأنفييكونلافهم

يملكونلا

بلاالمقلدينيصيبالذيالتحجرعنكانتكلم@افإفايقول.مالددعحجة

وعي

4،..7:@أ@لشعر@يفعلون،كذلكأباعناوجدنابلقالوا:
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لاالأصنامهذهإن
آباعناوحدناولكناتنفع.ولاتضرولاتسمع

اوعبدناهاعليهافعكفناعليها،يعكفون

لمكمايقولو@انيخجلمالمالمشركي@ولكنمخجل.وهوج@اب

باعتلىهكفيلالأمرالآباءفحلكانفقديفعلع.أنمكةفيالمثركونيخجلى

@نالإسلام@ونالعوائقسكانلقدللبحث،دون
عنالمشركونيرجع

ضلال.علىكانواأثهمويقرواالآباء،اولئكباعتبلىفيخئياآلائهم،ثين

الذاهبين!حقفييجوزلاماوهدا

فيحثرولهاالحق،وجهفيالجوفاء@الاعتلى@هذهمثلنقحموهكذا

تصيبالتيوالانحرافوالنفميالعقليالتحجرفتراتفيالحق،على

والانطلاقالتحررإلى@متر@قويةهزةإلىمعهافيحتاجونالنلمى،

وححتهمجهابهمكان
عابدينألهاأباعناوجدنا)قالوا:أن

.(53ةالأنبياءأ

التقليدقوالب@اخلوالنفسيالعقليالتحجرعلىيدل@جو@وهو

الأثياءوتقويموالدبر،للنظروالطلاقهالايمان،حريةمقابلفيالمية،

منروتحرطلاقةبالثهفالإيمانالتقليدية.لاالحقيقيةبقيمهاوالأوضع

على@لي@:تقوملاالتيالمتحجرةوالوراناتالتقليدية،الوهمبةالقد@سات

..(54الأنياء:أبين،ضحلفيوأبوكمألتمكتملقدقاد:@

لتخلعولالها،ليستقيمةالتماثيلهذهلتكسبالاباءعباثةكانتوما
لالالقي@تستحقها.لاقداسةعليها

تنغإنماوتقديسهم،الأباءتقليدمنتنغ

الطليقالمتحررالتقويممن

فيالصر@حةوبهذهالتفدير،فيالطلاقةبهذهإلراهيمواجههموعندما
ن:يسألىراحيالحكم،ا

5الأنبياء:أ@لحبين؟،منأنتئمبالحقلجئتناةقالواإ
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ماإلىيطمثن،لاالذيالعمدة،المزعزعسفالوهو
لأنهعليه،هو

الوهمبتأثيروالروحالفكرمعطلكذلثولكهيتحققولمهيتدل@لم

علىلااليقشعلىنقموالعباثةالأق@ال@ييدريلافهووالتقليد

م@ديهيحبطالذيالتيههووهذاإلى@لي@!يستندلاالديالزعزعالوهم
لا

والضمير.العقلفيالمستقيمةال@اضحةالناصعةالتوحيدبعقيدةيديون

فأما
لهمتمتلبربه،علىفواثقمتيضفهوإلراهيم

خاطرهفي

ةلإيمانهالمطمئ@المؤسكلمةيقولهاولكره،

علىوأنافطرهن،الذيوالأرض@@فماو@رثربكمبل@ال:

أ9اللمدينمنذلكم

لاشئةرلوبيتهوالأرص.طالسماو@@ربالناسربواحدربفهو

@التملى@ربربكم)بلتنفكان:لاصفتان@هماك@هعن

..@فطرهنالذيوالأرض

أنالمشركونيعتقدكمالاالناصعة،الحتقيمةالعقيدةهي@هذه

ئئمالله.هوالخالقوأنتخلق،لاأئهايقرودالديالوقتفيأرب،الألهة
يعلمون!وهمشيئاتخلقلالتيالالهةتلكيعبدونهم

فلكمعلى)وأنايخه:شكلاواقععلىيشهدالديونوقواثقإنه
@الحاو@خلقيشهدلماللام-عليهو)براهيم-من

والثرتالرضوحم@الأمرولكىولانفهخلقيئهدولموالأرض،
وانقين..عليهالم@نونيشهدأرحدبل@

ماكلإن
ماكل@نالحالقبوحدةلينطقالكونلي

كيانفي

الامهسوبرحدةالمدلر،الحالقلوحدايةالإقرارإلىبهلبهتفالإنسان
ويصر@ه.الكونيدبرالدي

فقدوطغيادالجزاءؤيتبذى@قومهمعابراهيمقصةوفي
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تالب@)وإبراهيموالمنطق.للالحجةوجا@استطاع،مائداهمحرل

1لعنكبوتا01،واثقوه@تهعدوا@القومه: 6

مرتةوهيغمرض،ولاليهاتعقيدلاواضحةبسيطةثحكهةدعامملقد

بيانبدألاقدأصحالبيتملاهأنيحنترتيبا@تقاعرصهافي

واتقوم@..@ته)اعدوا@إيدع@مماقيالدعئحقيقة

لولهم،الخيرستتضمنهوماإليهم،الحقيتةهذهشبتنىثم

الخير:يكونأينيعلمونكانوا

.@تعلمونكنتمإنلكمخير@لكم

ودي
الخيرو@ختيارعنهم،الحهلنميإلىيحفرهمماالتعقيبهذا

خطبي!تهييجمجرد@لاعميقةحقيقةذاتهالوقتفيوهولأنمسهم.

مافسادلهمتئنالالةالخطئوفي
سالعقيدةمنعيههم

عدة

الحثب-صالتمئالوالحثىأوثانا-اقه@ورمنيبدونأئهمأولهاوجو:

ا@ه..عبادةبهاصيعدلونكانوا@ذاولخاصةسخيمةعباثةوهي

و)تمالمحلي@،أولرهادإلىيستندودلاالعباثة@هذهاتهموئانها:

ويثئونمقدمة،أوساسقةللاحلقاويخلقينهباطلأ،ويئونإفكأيخلقون

منإنثاء
ولاأصلبلاأنفسهمعد

إقضيئاة،نرزقهمولانفحأ،لهمتقدملاالأوثانهذهأنوثالثها:

..(17أ@لعنكبوت:9رزقألكميملكونلاد@ه@ثونمنتبدون@لذين

الذيالأمرالرزقمنهليطلبوااللهبلىيوجههم@لرابعةالحطحةوفي

حاجتهم:ويص@يهمهم

@لرزق،.ا@نهعدفابننواأ

الإيمان.بتغرقهالمالتيتلكوبخاصةالنفحس،ثغلةو@لرزق
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منالرزقاتغاءولكن
فيالكامنةللميولاستثارةمجردلاحقيقةوحدهالمحه

ليعبدوهبالسعم،المتمضلالأرز@قواهبإلىلهميهتفالهاية

له!..واو@شكرو@بهدوه"سكروه:و

مؤمنينإليه.يثوبواأنالخيرفمناقه،منمفرلااتهلهميكشفو@خيرأ

بعدا-فإن7،..1الفكبض:أترجعون،@ليهشاكرين:!عابدبن

يصرفلنفلث!أهودفماكله-دلك
فقدشيئأ.رسولهيخسرولىشئا،الله

ةالتبليغواج@إلأالرسولعلىوماقبل،منالكثيرودكدب

ابلاغإلاعلى@لرسولوماتبلكم،منأممكذبنقدتكذبواوإنإ

8،..1العسكبوت:أ@لمبين،

مد@خلها،سقلوبهمإلىويدخلخط@ة،حطيةيأحذهموهكذا

فيأوتلىهاعلىويرقع
لطريقةنميذحاتعدالخط@توهذهعميقة،@قة

محاطبةفيمرالهعلىليسسحيادعوفكلأصحابيتملأهبأنجديراالدعية

والقلو@السفوس

أنإلأوأناته-حلمهعلىإبراهيم-يجدلمالتحجرفلكو@مم
يهرهم

لمثلبطادتهاتسمحالتيالفاسدةوللعقيدةللأصنام،عداوتهويعلنلعنف،
!@الاعتبو@تلد

كت@ما@فرأيتمقال:ة
ليعدوفإنهمالأقدمرن؟وأبوكمأنتمنبدونم

كلا،..-75لثعراء:ا1@لعالمين،ربإلأ

يفلىقهمأدببدود@مايعبدونقومهوأنأباهأنينعهلموهكذا
آباؤه-وهموآباؤهم-هموعقيدتهم،لآلهتهمسعدائهيحاهروأنبعقيدته،

ا

ولالوالدالعمدةفيمجاملةلاأنالمؤنينالقرآدئعئم
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قيمةهي@لأولىالقيمةوأنالعقيدة،رالطةهيالأولىالرابطةوأنلقوم،

عداهماوأنالإيمان.
تع

يكون.حيثيكرنله

منالعالمي@أر@9إبراميمراشئنى
وآباؤهميعبدونلماعدائه

..9@لعالينربالألطعدوف@ئهمالأفدمون؟إ

@لقمعقيدةتفد@نتبلعد@لته،سالأقدينآبائهممنيكون@قد

فهرمذعاة.ئخرىالهةمعهأسركولكناللاعدمنبكونوفدةوتنحرت

براهيم-ب@@لجدبرانالتعبير،فيالواعيةوالدقة@لفول،فين@الاحتياط

النحدثمجالليالسلام-عليه
الدقيق.وموضوعهاالعفيدةعن

وصلتهالعالمين.ربربه.صفةفيالئلام-عليهإبراهيم-يأخذثئم

@لندية.والصلةالرثيقة،@لقرلىفنحسكلوفيحالكل@يبه

وغاية.حاجةكلوفيونأمة،حركةكلفيافهيدو@لثعور

9بهدبنفهوخلقني@لذيأ 8،..7:@أ@لعر@0

منونسثسعر
صفة

ائهبه،صلتهتص@رفيو@سترسالهلربه،إبرإهيم

كلهبكيانهيعيش
وائهحب؟في@ل!وتوجهثفة،في@ل!يتطلعوأنهربه.مع

وجهارحه..ومثمل@رهبقبهعليه@فضاله)نعامهوقعويحسيراماكأئهيصفه

الجو@لقاءهذا)ثاعةعلىتساعد@لقرآدفيقولهحكايةفي@لرخيةو@لنغمة

@لمديد..@للين@لرخيالعذببالإيقحا@لظل،هد

فهو@ملمولا@ملم؟يعلمحيثمنأنيأد@لذي@لذي

يهدبن(@نهوومآلي:وحاليومثاعري،ووظاففيوتكويني،بمامبني

@ل@طريقي@لى@ليه،
نهجيلالى@سلكه،ي

@لف
يحىوكأئماعليه.@سيري

@ف@عليه)بر@ميم-
م-

يصهن@ها@لسبدع،يد@لصانعفيطئعةعجينةأئه

صر@حةط@أنينةفي@لمطلقالاسشلامإئهلى@د.صورةعلى@يشاىكيف

ويقين.وثقة
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ةأ@ئعراءيثفين،نهومرضتوبذاويسمن.بطعمنطموو@لذيأ

فهي8،...-79
يحمىالردو@الرفيقة@لراعية،الحايخةالمباشرةالكفالة

ينسبفلاالرفيع،@لنبوةبأدبويتأدبو@لمرض.الصحةفيإبراهيمبها

فيربهيذكرإئماويصح-يمرضربهبمشئةأئهيعلموهوربه-@لىمرضه

مقامفييذكرهولاوشفيه.ويسميما..يطعمه@ذوالإفضالالإنعاممقم

يتيه.جنالابتلاء

يقضييمو@ل@دثه@بأنالإيمانفهويجين(..ئميميتني@و@لذي

عميق.صرضى@ستسلامفيوالثوربالبعثالإيمانوهوالموله@

2،..8أ@لراء:"@لدينيه@خطيتيلطيغفرأن@طمعو@لذيأ

بهريعرفالذي@لرصول،النيئ@فلام-عليه)براميم-يخهيطمعمافأقص

هذهنفسهقر@رةفيويحسالثعور،هذالربهوثعر@لمعرفة،هذه

لافهو@لدين.يومخطي@هربهلهيغفر@نفيهيطمعما@قصى

ولاعحله،علىيعتمدلاوهوخطيئة،لهتكونوهويخى@ننفسه،يبرمحه

رحمتميفيويرجوربه،فضلفييطصعأئهإلأشيئأ،بعملهيتحقائهيرى

و@لمغفرة.@لعفوفييطمعهمو@لذيوحدهوهذا

وهو@لئعوروشعور@لتحرج؟وشعحر@لأدب،ضعور@لتقوى،إئه

@لهنعحةبقية@لصحيح
@لعبدوهوضنلعصلوقيحةعظبمة،عظبحةوهي

ضنيل.

توحيد@لصحيحة:عاصر@لعقيدةربهعفةفيإبر@يميجمعوهكذا

علىحياقهمضؤون@ق@فيللبثربتصريفهو@لإقر@ر@لعالمين.رتد@ه@

وهطوققصير@لجد.@فهوفضلبعد@لموتو@لحابو@بحث@لارض.

ونكرها@لصثركون.قومه،ينكرما@لفاصر@لتي

وحم:عزم

كثفو@نحر@فهم،قومهعبادةزيف@فلام-عليه@بر@يم-كثفلقد



الكاشفةالراضحةوالبينكالاصعةدالراهينالقوموضلالسحف
ص

منكلوي@صرهليرقةحتىالحق،
م@ايديمفىماو@سقطوعينان،قدله

ربهواثهأقإبراهيمإليهدعرويقولهالذيالحقانفسهمو@ستيقنتحجة،

يدهالرازقالثال@@طرهن،@لذيوالأرصالئملى@ترب@لعالمين،

شيء@دلركلشيءوهرعلىكلملكو@

لاإتهمديه..شبهةلاالذيالمبينالحقنفوسهملقد@ستيقنت

افقالوومكابرفجحودايرثونفهمالبرهانيطلبونولاالإيمان،يريدون

علىوالتمرغوتقديسهاوسهالهاالأوثان،هذهعاثةعلىقائمينآلاعناوجدنا

واهية.وكلمةواهةعارةفيعلنمامكذا(لها..القرايروتمديمأعتابها،

ماو@كلترف@ا@نالاطل.منأسلافهمعليهثرجالذيعلى@لخطساروالقد

إبليهإ
نطقهاماوما@رهنبه،اعترفواماأقغفماوكفى!تقليدالأهوإن

ثمرتهيثمرلاالسلبمالنطقكانلماأتهاللام-عليه)براهيم-@ر@ى

عمليةطريقةإلىيلجأ@ن@لمظلمة،الملدةوالقلوبالسقيمةالنفوسمع

لألهتهمالمحكمةالمكيدةفدئروفساثما.العباثةهذهبهتانبهايفضح
لافعلأأثهايرواوحتىوفئتها،ضعفهابأيديهميلمواحتىالخرساء@لصئاء

أوعادتها،تركهاضرا@ذابهمتلحقولانفمها،عنالأذئثختملك

لها.و@خلصواعيهاعكفهاخيرا@ؤاتكسبهم

هذهحولبالح@@رتيمهمنيولمجههمكانلمنيعلنابراهيمذاهووها

لاكيدنوتا@تهليه:إرجعةلاأمرأآلهتهمش@نفيقد@كلتزمأئهالأصنام

7،..5الأنبياء:أمدبريناتولوابعد@ن@منامكم

يذكرولاعه..يفصحلامبهماللأصنام@لكيدمنما@حتزمهويترك

لألهتهميتطيعلنأنه@لىمطشنينكنواولعئهمعليه.ر@واكيف@لقرآن

فنركوه!كبدا.
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قررهاالتيعزيمتهإلىالتاليالمشهدفيمبلثرةالقصةشاقويمضي

المكئوف.@كال!هداتحاهنفسهفي

فركمدبرين.عنهفتولواسقيم.إنيفقال:@لنجوم.فينظرة)فنظر
باضرعديهمفرل@تظقون؟لالكمماتكدون؟@لافقال.ادقهمدى@

3،..9ه@-فك:لصااأباليمين!

روى@
فيهيخرجرنالنيروز-عيدهوكانرلحاعيد-للقمكانأته

يديلينالعبادةيتفيالثماريضع@اأنبعد@،والخلو@الحدائقإلى

المبارك!طعامهميأخذونوالمرحالفسحةبعدوريعوثئملتباركها.الهتهم

وأيقنله؟استجابتهممنيئىأنبعدالسلام-عليهإبراميم-وأن

اليومهداواشظرأمرأ.اعتزمله،صلاحلاالديالانحر@ففطرتهمبانحراف

فيهبماالضيقوكاناعتزم.مالينفدوالأصنامالمعابدع@يخهيبعدونالذي

مغادرةإلىذعيفلماوقوا@قلبهوأتحبأقصاهمنهبلغقدانحر@فس

ليطاقةلا.."يمميم)إنيوقال.السماء،فينظرهقبالمعبد،

و@لمتاع،اللذةطلابإليهايخرجفإئما.@والخلو@المتنزهاتإلىبالخروج
لمونفسهر@حةفييكنلمإبراهموقلبو@لضيق-الهممنالفلوب@خلياء
ليتركيهعنهوأفصحوتعبه.ضيقهعنمعبرافلكقال@سترصل.فيتكى

فلكفيحياتهو@غفيأصللهكان)ثمامنه.كذباهذايكنويموشأنه.

ذويه!وشقمليمرضالضيق@ن@ليوم.

إبراهيم-يقظةعنعبلىحسنفضل@لدكتور@ثغالعلامةيقول
حرصهوشدةتخلصه،وحسنتفكيره،وئعدعقله،@رجاحةاللام-عليه

لاحتىقومهلاغل@ن@أر@فلقد"الباطلمحلىبةفيقوتهوشدةدفي،على

لذلكعليه،عزملينفذ@مراتركهعلىفيحملهميريدونحيثبلىمعهميير

هذاعلىيعولونكانواوقد@لنحرمعلمفينظرةنظر
به@نفأخبرهمالعلم،

منكذبذلك@نظانيظئنولامسيرتهم،لاركهمأنمنيمنعهسقما



دلثو)تحااللام-عليه)برايم-
سقيمفهووالتحدية!النعريضلابس

لأسياء-شدنوهذاالباطلة،@وعا@بالحغوتصديقهم)يمانهملعدم

الكريمالقرآنحدثاوقدوالمصلحين،الذعاةشأنهربلاللام-عيهم
لهيثسعروماألم،مىيثس@النبينفم@فييختلجكانعما

لقدحرةمن

له:ديفولآيانهمنكيرفيوشمليهذلكعليهيهؤنوتعالىتاركرلهكان

نفسكتذهبفلا،
الأنفسكباخعلعلدله:،بقولكما@،حسر@عليه@

وضائقايكئوحىمابعضتلردفلعئك@خرى:،ايةوفيمؤمنين،يكونوا

يا@ركانالذيالألمتجددجاعتالتيتلككثبرفوالأياتصدركأبه

إبراهيم-وكدلكبه،قومهإيمانعدممنواللام-@لضلاةعليهالنبي-

معليذهب@امعجلينالقوموكان"مقنمفهو@فرم-عيه

عنلبفصحواينلبثرافلمالعيد،نلكفيحياتهمومراسموتقاليدممعاداتهم

فيهممبماثغولينمدلرينعهتولواللسقم،منبهوماإبراهيم،أمر

هذهوكفت
يريد.الي@لفرصةهي

الهتهمالىوأسرعالأصنام.بتفيإبراهيموبقيالناسوذهب
)ألاتهكم:فيفقالالثملى.وبواكيرالطعامأطايبوأمامهاالمذعاة.

وعليهتهكمهفيفاسنطرد@لحال.بطميعةالأصنمئجبهولمتكلون؟،..

لالكمماتسمعون؟أألاتتكلمون؟ألاوالسخرية:الغيظطابع

يعلمماإلىكلامهالإنسانيوجهأنمعهيعة،نفسيةحالة

لاأئهويتقنحقيقته؟
@لالهة@صر@بماهو@لفيئإئماينطق!ولايسمع

@لسخبت!..وتصورهم@لقوممن@لمزعومة

ئخرى!!مرةالمذعاةالآلهةتجبهفلمنطقتوماالأصناموسكتت
باليمين،ضرباعليهم@ريعوتولا:حركة@لكتم@لفي@شحنةفغوهنا

ا-941.هو@لقرأفي:@لتصص(1)
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بتحطي@يأخذشدةقرةولكل3،..9الصافات:أ
فك@رها،الأصنامهذه

إليهلعئهملهمكبيرأإلاخذاذأفجعلهمالأكبرأالصنمإبرايموترك

8،..5ةالألياءأيرجعرنا

)براهيمشفىوهكذا
نفسه

ليتوغاثووالضيق...!والهمالقممن

الال.مرتاحومرعنهاانصرتمحطمة..مبعثرةتركهابعد@نالأصام

الثر،معالموطمسالرك،جذ@ربه@سنأصا@@لذيلعملهمطمئى@لقلب

@لحجارةمنصغيرةقطعمنحطامإلى@لمعبوثةالألهةتحولتفقد

@ليهلعثهمة)براهيمتركهفقدالأصامكبير@لأ@ل@هثسة..و@لأخاب

وهوالماحقةاللىلةهذهونزلتالواقعة.وقعتكيففيألىنهيرجعون،

كلها،القضيةير@جعونحينئل!ولعئهمالالهة!صغلىعنيدفعفلمحاضر

مافهدركونوصهابهم،@لىفيرجحون
منالأصنامعبادةفي

سخف

ويتهيوتهافت.
فاطلعماالقومعادوقدجدبد.مثهدفيليهالمشهدهذا

الآلهة!جذ@ؤعلى

ولما
خلماوشاهدوامعبدهم.بلىؤخلياعبدهم،من@لقومرحع

ممزقة..وأشلاءمتفرققي@نقاضأبالهتهمفوجئهاوفزعوا،فذبلوااتهمبصعبر

إليهيرجعيالبمولكنهم@لكير!فلكالأجذ@ذأالآلهةليرواعادوالقد

مالهاوقغفكيفآلهةهذهكفت@نيسألونها:أنفسهمولا@لىيألونه
وقع

عنها؟يدفعلمكيفكيرماوهذاضيئا.أنفمهاعنتدفع@ندون

عنعقولهمعطلتقد@لخر@نةلأن@،هذا@لسز@أنفسهميسألوالم

يدعونهمفإفاواقدبر.@لطلعنأفكلىهمغلتد@تقيدولأن@لتفيهر،

مذا@لصنيعبهاوصغآلهتهم؟حالممنعلىلينقميا@لطيعيهذا@لؤ@ل
9،..5أ@لأنبياء:@لظالمبن!ل@ن)نهبألهتناهذانعلصمتالوا:

عمنالقوموتساعلم@ارد@لهلكة؟ف@ردماآلهتناعلىعدا@لذيمن
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فعلهجزاءيلقىبد@نلا@)ئهالظالمينلمنإئهفدمرها..الآلهةعلىقوي

@ره-.وعاتجة

ومنأبيهعلىينكر)براهيمسمعراتذكر@لذينعدئذ
هذهعبانمعه

عنها!انصرافهمبعدلالهتهمييهد@نويتوعدهم@لتمائيل،

6الألبياء:أ)بر@ميمالهئقالبذكرهمقىسفاقالوا:أ

منويدو
حينالسن،صغيرشاباكاناللام-عليهإبراميم-أنهذا

التحطيم.هذاوحطمهاالأصنامعباثةفاستنكررشد@@لثهآتاه

ديبالرسالةإلهئرحيقدأكانولكن
هو@لهاملم@لحين؟@لك

ماقيمهعلىو@سننكرأباه،فدعا@ل!@لرسالة.تجلالحق@لىدثه@هد@ه
هم

الأرجح..هومذاولعليخه؟

تصير@ل@بهئقصد9فتى@س@عناقولهم:يكون@ن@حتمالوناك

منللتقليلإبرايم،!له@يقالتولهم:نيلأمرهنجهيلهمبديلشأنه

نرجحولكننايكون.قدله؟خطرلامجهولأنه@فاثةأهمية،
فتىكانأئه

@لحين.فلكفي@لنحديث

مقمعلىرل@لت@آلهتهم،على@لمجترع@منعرفيالقد
@

وكيدكضبفيوثلى@لقم@ئد@لعقاب،بهينزلوافلكتزمها@نبداتهم.

@لخطىيسرعون@تبلوا@به4،..9أ@لصافات:يزفونا@ل!@نأتجلط
ولكهو@حد،فردرموهائج،غاضبكثيرجمعوهمزفيفا..حولهويحدئون

لهمعروفةعقبدتهلإنهه.@لتصورو@ضحفردطريفه.يعرففردمفمن.فرد

منفهو@توئحوله.شفى@لكونوير@مانفمييلركهائمح@ن.
هذه

لتصهر..@بةلمضطر@لحقيذ.@خيلةلمد@نجقيلما@ئجةلهالكثز@@

العثهادرؤوسعلىفعلته@ملانبلبر@مي@،@لنئهروقصد@لفهم

@نمحلى@منبهفثوا@تالوا:
6أ@لأنياء:صرن،يث@لعلهمس لم..1
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وفيحم@هم.وتكئرتوفر@مم.فتقاطرت@ند@طالناسوسمع

من@لقصاصلمثماهدةمتبجةرغبة@لقومنفيس
حطم@لقى@لذيفلك

الموروثة.@والعاد@الفاسدة@لتقاليدعنوشذالمذعاة،آلهتهم

فيرغبةمنهم@قليكنلماللام-عليه)براهيم-أنشكولا
عقد

هذايحتشدأنبربه@لوائقالد@ميةئفيةفهيالناس.على@حينهذا@لثمهد

منصرئوامابطحنعلىجميعأعليهماللهحجةلبقيمالغفبر.الجمع
عقائد

مافسادلهموليؤكدزائفف
وتقليد.خرافةمنعليهمم

و@لكبد@لضعيف:المحاكمة

لهوجلىوا

وابتد@توعاقبته.مصيرهلثهدوا@لنلى@كلينعلي

2،..6الأني@اء:أميمأاإبريابألهنناهذانملتنتا1قالوا:@لمحاكمة،!

إبراهيمفأئامهثممة.جذ@ذوهيآلهةأئهاعلىيصرونيز@لونمافهم

لعقلهينظرائهفلككثير.وهموحدهوهوفردويسخرمنهم،بهمصويتهكم

@ابةيجيبهمو@نوشخر،بهميهزاإلا@نيملكفلاالواصلوقلبه@ل@فتهح

@تنب

كرتهميباليلاوباطةمدؤفي@لدوننا@لمستوى@لعفلي
@زفيفهم:جهموميا

3أ
أ@لأنبياء:يخطقون@كانواإنفاصألوهمهذا.كبيرممفعلهبلقال:

كذبةمذهلتسسيةث@ميفلا@لسر.@مذا@لجو@فيواضحوالتهكم

@خنلف@لتيلثى@لعللتعلبلهاعنوالبحث@فلام-عليه)براهبم-من

منأيسرفالأمرعليها@ل@فرون.
مذه@نلهم:يقول@فما@ر@د@نبكير!مذا

يملكلا@لبهير@لذيهذا@لصنم@نا@مكنتحطمها@نمنتدريلا@لتائيل

ملرلومئلهاكذلكوالتمأعلأ.لهلا@در@كجمادفهيمثلها

أنا@لذيكنت@نتعرفونفلاو@لمستحيل.@لجئزبينتميزونلا@لإدو@ك
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كانواإن)فاسألوهمالديهرالتمثالهداإنحطمتها@م

قدالسراقهكمهداأن
م@تيءإلى@ر@ممهزأ،هرهم

"الظالمونأتمإنكمفقالرا:أنفهم،بلىفرجعواوالتفكر.،الدلر

سخف،م@موقمهمفيمايستشعزواحير@نبادرةوكات..(64الأنبياء:أ

مرةلأولبصيرتهمتتفتحوأدطلممنالتماثيللهذه@همعبا@فيوما

فيهممالذيالظلموذلثألضهم،بهيأخذودالديالسخفذلثليدلروا

و@حدةخفقةوالأالظلام،@كلقهاواحدةومضةإلألمحكرلمولكهم

الخمود:إلىقلوبهمبعدهاعات

رؤوسم.علىئكموائئم،
أ@لأنبياء:ينطقوزس@هؤلاءماعلمتلقد

6

علىنكسةالثانجةوكمتالنفوس،@لىرجعةالأولىكطتلقد

حركةالأولىكانتالمصورالقرآنيالتجيريقولكماةالرؤوس

لاوعقلفلاعلى@لراسانفلابافكفتالئانيةفاوالتدلر.للنظرالنفسفي

لإبراميمحجةوأيةعليهم.الحجةهوالأخيرهداقولهمفإنتفكير@الا

هزلاءلاينطقون؟!@نس@قوى

ماأتعبدون@تال:ةالبسيطالفطريبالحقإبراهيمبولمجههمنئم

..(9،596أ@لافك:9تعملون؟وماخلقكموا@تهننخون؟

تنحتون؟،..ماأتعبدونوجههمأفييصرخالفطرةمنطق)ئه

وماخلقكم@ثهثر@المصنوعلاالصفعهويكون@نينبغيالحقو@لمجود

المعبرد.يكون@نيستحقالوحيد@لذيالصانعفهر.9تعملون

وضرحومع
وفيغفلقمفي@لقم@لأ@نوباطه،المنطقهذا

ء@بشط؟@لح@صوت@لىالباطلاستمعومتىله-يشمعهالماندفاعهم



عيرعلىلعوضيئيحبههمثموم@
لأدالحليمالصوروهوعالمحته

نفعكملاماال@ه@ونمنأفتعبدون)قالالحليمصريحاورهاالسحص
بضركم.3ولاشآ

تعتهلونأفلاا@ته@ودمنتعبدونولمالكمأف
3
9

.(67الأنبياء066،أ

م@والعحصالنفس،وغيطالصدر،صيقفيهايطهرقولةوهي

تأحذكمالالإثمالعرةأحذتهمدلكعدمألوفكلتجاصرالدىالسحف

القوةإلىفيلجأودالدليل،ولعوزهمالححةيفقدوفىحيىدائمأالطعاة

الهاالجحيمفيفألقوهنجانآلهانجوا)قالواالعليط.والعداروالغاشمة

9لصافكاأ 70).

عندماسواه.مطقآالطغاةيعر@لاالديوألارالحديدمنطقإته

وانصرواحرقوه)قالوا:دليل:إلىاللعليهمشذوقدالحجةتعورهم

هلأ(..الأنبياء.أ@فاعلينك@ممإنآلهتكم

صورتهليطغيالهميزاولورفيهموالهيالأمرأصحاباندفعوهكذا

حيمارمانكلفيالباطلأهل!وكذلكوالبطثى،القحةإلىلجؤا@لغليظة،

فإئهمولجج،عمايةفيأنهميدركونوحيماالحجح،محالهةعنبعجزون
عنهتحذثنامانلثالجدي@،التصفجةومحاولةالماديةالكايةإلىيعمدور

الوافعبهبشهدمانلكللوحدبنأ،فدبمأالناربخوش@اهدالرحمىفصص
عروجدوافماإبراهم،قمكذلثمدافع،@يعنهالحقيحدلاحيما

اوفليعريريدوله،لإبراهبموكيديبونه،ليلنفتماصواالديد.الطثى

حزقوهة@الواإبراهيم..فيهادليلقواححيما،تصيرحتىبالارالبياندلك
كتمإنالهتكموانصروا

وهيعادها؟ينصرهاآلهةمنلهافيا
أ؟ضرولانفعالألفسهاتملكلا

نصرا!لعبادهاولالهاتحاولولا

فول،كلفأبطلتقدئخرىكلمةولكنحرقوم@)قالوا:
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نارلمجاقلنا@@ئرد.لاالتيالعلياالكلمةأنها@لثكيد.كلوأحطت

أ@إبراميمعلىؤسلامابر@أكوني

ها
ولقدرةالمتأححةالناروصطدياللأم-عليهإلراهيم-داهو

تدهصالقديرالعلي
حرارتها،مهاوتخمدوحدتااعليتهاالنلى@ص

منويقدهلعلها،سإلراهيملهاللهفيحمظ
لرثأويحعلهاوسعيرها،لطاها

إلراهيمعلىوسلامآبردافكاتوسلامأ.

3كيف

صلألولماذا
هدهكونىاو"وحدها.هده

هي
تكودالتيالكلمة

أنئئاأرادبفاأمره)إتمانواي@.@هاوتخلقعمالم،لهاوتنثأأكوانص@ها

(82أيى.ال@وفيكونكنةلهيقول

النارأدالمعروفوالمنمهودإلراهيم،اللىتحرقلمكيفنأل:للا

لها.قالالديهوكونيللنار:قالفالذيالحية؟الأجسامتحرق

وهيوسلامأ.بردأكوني
كيفماقولهاعندمدلىلهاتىءاليالواحدةالكلمة

اته-أعماليقيسونالدينإنعيرأوللثرمألوفأل.هذاكان

أمك@وكيصمذا؟كانكيفنيسالىالدينهمالئرأعمالإلىسبحانه-

@همف!الأداتي@،واختلافالطبيحتش،@حتلاتيدركونالدي@فأمايكون؟أن

علمييخرئوعلميآتعلبلأيخلقماأنبحاولونولاأصلا،يسألونلا
ديليستفالمسألة

والتحليل@لتعليليدانفيليستأصلأ.الحيدانمدا

المعحر@تهذهثلتصور@يسهجوكلالر.ومقيي@@لثرسمحازين

سهجهوالمطلقةالقدرةإلىإلإحالةمنهجغير
لاصد

من
لأناسه،ئ@

@لمحدود.@لفليلوعلمهمالثرلمفيب@حاضعةيخراللهئكلمال

يكرد.أنيملكصانعهلأنكان،قدمدالأننؤصأنفقطعليابن

تحرقهفلاببراميمصعوكيفوسلام؟لردهيفإفابالارصغكف@ئا

بعقلبثراكهإلىسبيللالأنه@لقرآني@لنصعهمكتمافذلثالنار..
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ديى.سنيالقراالصسرىلناولي@المحدود.الثر

ليما
فينطاثرهنقعمثلأإلاإلراهيمعلىوسلامألرداالارتحويلكاد

الجاهر.السافرالمثلهذايهزهاكماالمعرتهرلاقدولكهاشتى.صور

صوالجماعكبالأشحاصتجطوكرباتضيقاتمنفكم
تكونأننهاش@

تميت،ولاتحييهيفإداصعيرة،لمتةإلاهيوإنالقاضية،القاصمة

المسنطبر.الروهيبالحيروتعحدنحمد،ولاوتعئر

حياةفيلتتكرر@إبراهيمعلىوسلامأبر@أكونينار@ياإن

)نووالدع@ات.والعقائدالأفكلىحياةوفيثوالأمموالجماعكالأشحاص

العلباالكلمةلأئهاكبد،كلوتحبطقول،كلنبطلالتيللكلمةرمزإلأهي

نردالاالتي

7الألياء:أ@ينالأخسرفجعلناهميهدابه)وأرادوا

وهو"بالنمرود"يلقبكانلإبراهمالمعاصرالملكأنرويوقد

من@لعذ@قومهمىوالملأهوأهلكقدواتهبالر@قالآراميي@ملك

المهمدلي@.مىعليهالناولي@تفصيلاته،فيالرواياتتختلفاللهعد
مابخسارةلهالكائدونوباءبه،اريدالذيالكيدمنإبراهمأسحىقداللهأن

بعدها

ا

دونالإطلاقوحهعلىمكذاالأخسرين،)فجعلناهمحسلىة

@

لآبات

يستطيعرا@نفلمقبلسالكافرينالقومحجةبطلتكماوهكذا

كانفماكذلكأ@ر@ثوهالذيكيدمماللهأبطلبصطق..إبراهيم

د@ه@فأنجاهحرقوه.ئراقتلوهقايا:ئنإلاقومه
فلكإن@نار.من

..(24البوت:أيؤنون(لقوم

عنالقرآنك@وقد
@الجو@هذا

@
يحملالذيالعجيبريب

وسلطان..قيةمنيملكبماوالطغيان،الكمر

أواقتلوالفريدةالفطرةومنطقالتوحيددعوةعلىالقومردكانلقد
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بهاحاطبالتيالمرتبةالبسيطةالواصحةالدعيةتلكعلىجمابأ

بيئا.الديالنحوعلىوعقولهمقلوبهمإبراهم

إبراهيم-يك@ولمالكالح،وجههع@اسفرالطغيانادو)ذ

حرللاأعزلدردوهووقابة.نهيستطيعولا@فعأ،لهيملكاللام-عليه

الخرقةبالمعجزةتتدخلكذلكسافرةالقدرةتتدحلفهاطول..ولاله

اتهلأنجاهالثرل@ألو@
نحاتهوكانتالنلى..س

النحوعلىالنارمن

لمالقمولكىللإيمادقلبهيهألمنآيةبهتفتالديتقئم-كماالحلىق-

سالرغمعلىيؤسوا
لاالخوارقأدعلىمذالدلالخارقة،الآيةهذه

لآيابفلكفي)إنوالايمانللهدى@الاستعد@هوإنماالقلو@،تهدي

لقوم

هيالأولى
النحاةنلك

جمجريرالاليةوالايةالنار.م@
الطغيان

الئالثةوالآيةلهاللهيريدو@حدرجلإيذاءص
هي

لاالحارقةاد

وتصريفالدعيات،تلىيحيتدبرأنيريدلمنذلدالجاحدة.القليتهدي

وحسمتركيدفيالقرآنيمضيئنموالضلال.الهدىوعو@ملالقلوب،

لما(.الصافلت:أالأسفلينأفجعناهمكيدابها@وانئةأخير:

ورعيدهالمخلصينلباث@ا*وعدئحفقاقي@لعاقبةيعرضإته

بذاالحادكيديدهبوأينالأسفلين،فجعناهم@لمكذلين..ألأعدائه

منالمهازيل-الضعافئولكيملكوماذايريد؟ا@هكان
والمتجريىالطغاة

عاثهتحوطاقهرعايةكانتبذا@لكبراء-منوأعوانهم@لسلطانوأصحاب

@غماالنار.منإبراهيمنجاةبعدالقصةفي@لكريمالقران

@ته@فأنجا.@و@قتلوهقالوا:@لأ@نتومهجو@بكان
من

@ن
إنر.

ميحه@رثانا@ته@@ونمناتخذتمإنماوقال:يؤنون..لقوملأياتذلك

بعضكمويلعنببعض،بعضكمبكفر@لقيامةجممنئم@لدنجا،@لجاةفيينكم
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..(2،425ةالعنكبوتأين،ناعرمنلكموما@لنار،ومأواكمبعضا،

قلوبهمتلنلمالذينالقومإيمانساللأم-عليهإلراميم-يضلقد

يقزلهمأرقلأمرهم،سحقيقةيجههمهوفإداالواصحةللمعجرة

الحياةفيببنكممو@ةأوثانآال@ه@ونمناتخذتمإنما)وقال:ةجميعا

واقتناعااعتفادألاالمحه،ثونالأوثادساتحذتمإتكملهميقول

علىلعضا،بحضكمويوافقسعصا.سعضكميحاملإنماالطادة،هذهلأحفية
له-الحقظهرحينصاجه-عادةيركأنالصاحبيريدولاةالعباثةهذه

فيليقعهذا@نوالحقيدة!@لحقحسابعلىموثةسسينكملمااستبقاء
صاحهالصبفيشرضيالحد،مأخذالحقيدةتأخذلااليالجماعات

وهيصديق@!عليهئخالفأنسأهونامرهاويرئةالعقيدةحسابعلى

ولا@مترصاء.ولا@شرخاءتهاونايقللاالذيالجدالحد،كلالجد

أنيخئونالتيالمودةفإفاالآخرففيصفحتهمعنلهميكشفثئم

محافظةالأوئانعاثةعلىب@قرنوالتيالعفبدة،علىلالخرفيمسيما

ةوالفصامولعنعداءالقيامةيومميبنا

يرم@ثم
بعفا،..بعضكمويلعنببعضبعضكميكفر@لقامة

كلويتهمبالأولياء،الأولاءويكفرللمتبوعن،الالعونيتنكريوم

أغياه!الذيصاجهغويكلويلصأضله،أئهصاحهفريق

عذابا:@حدعنيدفعولاشئا،والتلاعنالكفرفلكيجديلاثم

@نو@لواكمإ
منلكمومار

فأثاونجاه.مهااللهفنصرهبها،يحرقوهانئر@ثراالتياللى
فلاهم

نجاة!ولالهملصرة

فأثاعليه.وسلامابردااللهفجعلهابها،يعذبوهأنأر@دواالنار@لتي
هم



فهيمعليهايقيمونالتيالاروالحجلىة.اللس@اوقو@التيالنلىلسيلاقور
شرالآوشرابهم..طعامهمهيالتيالارأليم.عداب@يحالدونليها

والبطونالحلوقيتويكيا@هم،ويحروأمعاعصميقطعصاخأحميما

وهيفيهايتكدسونالنلىلييقذفونهؤلاء
و@حرقهم.وتتحرقتتلمط

لي@قاصم،داهمأمر@ي@همأبدآ،يملكوفى@ثالايو@جهردالتيالنار

أحقابالالثى@يهامآبا،للططنهيىاللهحعلهااليالنارعاصم..ولاو@قمه

التيالاروفاقاحزاءوغساقاحميمأإلأشرالأولابرداديهايذوقونلا
الطوللةللإقامةاللىيتهون..@إليهاوتترقبهمتنتطرهمووجدتحلقت

إثهاالأ@ثدةعلىتطلعالنيالموفدةا@هنواحفا@.بعد@حقاباالمتجدثة

المنكوسةالأئدةتلدنحرقالنوممد@ة.غنل!فيمؤصدةعليهم

الفالتيللرؤوسجزاءالاروالهوى.العمىخردهاالتي@لمطمرسة

منهايقذهملاعليهم،مغلقةاللىبيان..للىضحالعقيدةنداءلعدللأوثان

.9ناصرينمنلكموما@لنرومأواكم@فيها@عنهميسألولا@حد،

@لثانية.@لحلقة

اله:إلىالهجرة

تجيءثثم
أيهمعامرهانتهىلقدإبراهيم..قصةسالئانيةالحلقة

أناقهوأر@دالححيم،@سموهاالي@لنارفي@@له@بهالى@ثىلقدوقومه.

@جمعين.كيدهممنونخاهالأسفلين؟مميكهرا

ليترصفحةوطوىمرحلة؟ليتقليحياتهمنمرحلةاستدبرعندئذ

9،..9الصانات:أسهدبنأرئيبلىذابإتيوتال:أ

قبلدفسيةهحرةويرالهجرة..ائهارئي..@لىذاهبإئي-هكذا..



جاته.ماضيمنشىءكلفيهاوراعهيتركهجرةمكانية.هجرةتكورأن

وبهؤلاءالأرض،بهذهيرسطهماوكلووطهوليتهوأهلهوقومهأباهيترك

متحففاربهإلىويهاحرشاغل.وكلعئقكلكذلكوراعوويدعالنلس.
من

شيء،كلوراعىطارحأشىء،كل
شجئأ.منهابسنبقيلالربهلفسهمسلمأ

المتقيم.الطريقفيوينقلهاحطاماوسيرعىسيهديه،ربهانموقى

الكاملةالهجرةإدها
ومئوضع،إلسوضعوم@حال،إلىحالس

عنالتعبيرإنهضيء.النضفييزحمهالاو@حدةآصرةإلىشتىاصر،

واليقين.والطمأنينةوالاشسلاموالخلوصالتجرد

قلهحلصوقدحقأ،اقهالىإبراهيمن@بلقد
الأرض@وهاقمن

عائقبلاعلا@فيخالقهإلىيتطلعحولها،أشهاقهتر@بالسماء،وتعلق

سهدين،..ر@كطإلىذاهبإئط@ربهإلىالاسطلاقوبينقلبهبينيحول

ويدرك..فيرىالقلبئحييالذيلالمبنمطمئنوهوالمحةإلىماجر

لقد
بين

وتعميرها.الأرضخلافةسالحقصيالمحتارالمصطمىالنبي@ذأ

الثريفةلسيرتهأوضحلقداقه،علمهكماو)ماماقدوةفكانسلوكأ،فلكلث@

ئعلقالأهوالمقصودإثماوأسبالها،الأرضإهمالهولي@المقصودأن
@لىيتطلعوهوالأرضفيليعملعمارتها.فياللهصيغملوألابها،@مسه

ال@هبيدكلهفافمرها،@@ر@ال@هأنيستيقنوهوبالأسبابوليأحذالماء،
رب

قاثوةكلمتهياء..وحينيثاءمتىويدع،ويأخذويهمايعطيالعالحين

يكون..أنبدلااللهوعدوماقاهر،نافذوحكمه

يرتوكانالأرض،فيالظاهرةالأسبابإسارسإبراهيمانطلقلفد

سبأجنحة
تظقآياتالأصبابفييرىاثه،ملكوتإلىالأسبابهذه

علىثابتتانقدماهبالد..قلبهموصولأفعلثىالأشاب،خالقعلىوتدل

السماء.بربموصولة@روحهالأرص

لقد
ويقيدما،روحهيثقلماكلمنمتجر@أربه@لىإبراهيمدهب

7



@ليهالحكملهله.شربكلاوحدهشيءكلحلقللذيمسلمالله،م@دا
ا

لمابوالمرجع

استقروقدوشعورا.واقعألتهالعبيحيئمعنىالفسوفيإبراهيمهبر

وانئعبد.@ربأيعبد.عبدأعبدأ@رلأ.الوحودهدافيهناكأنكيالهفي

لي@الاعتبار،وهذاالوضعهذاإلاهناكلي@وأدشيء،صراء@لكلي@

عبيد.لهوالكلو@حدربوإلاومعب@؟عالدإلأالكونهذافي

حركةوكلالضمير،ديحركةبكلإليهوتوجهرلهإلىإبراهيم@ب@

تجردخالصا،اتهإلىشيء@كلتوجهالحياة،ليحركةوكلالجحارح،في

التعبد@ه.معنىعيرمعنىكلومنشعورآخر،كلمن

اتهعدومكالةإكر@ممىللغمااللام-عليهإلرايم-للغ@وف@بهذا

لقدالماء..وفيالأرضفي
فكفتا@هبقذرورضيالثدائدعلىصبر

لهغايةولافيها،لهلى@لاله،وعادةلتهطاعةكلهاحياته
إلأورائها،س

@تهئسلمتقالأسلم.ربهلهقال)إذوالاستلامالطاعة
@العالمينرب

1ة:لحفرا1 31)..

انسأوجد@روحه،نمسهفيوالرضىالطمأنينةإلراهموجدلقد

لرصى
@ه،الإسلامهدافييحدثئمولدربته،لهورعالةعه،الله

لي

عظيمأ.وفضلأونعيماتكريماالآخرة،

لمدلول@سبهدينرنجيإلىذاهب)إنيإبراهيمقوللإن

المطلقةوالثقةوالاستلام،العبوديةمعنيكلقولهدييتحلىعظيم.

@حتملله،ويتصلال@هإلىليصلطويلاجاهد@قدلالمحه.الجلىمواليقي@

النمسلتةصرعلىييثى،ولمبنكصفلمما@حتمل،جها@هفي

الديرالأوئان،عبدةالاسلتةوعلىماوتهدي@أليهفتةوعلى@رغائبها،

ليسارالديد..والعزملالحسم3الهاثنةالمطمئةبالكلحةواحههم

ومرتكةالعقلمنتكسةبئةفيوغريص،طوللساقطريقفيدع@
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الهاللى@نجاهفيألقوهالتفكير
س

ورضهان.منهحمة

الأرضأوهاقم@مهاحراث@صدقا..اذإلىإبرأهيمثص@

وعاثتهموقومهألاهاعتزللقدالملمتةومغرياتهاالمعوقةوحهاف@ها

وهحروآلهتهم،
النفسية،والأثقالالأرصيةالأوهاقم@تحررودياره..اهله

له،خلقبمافقاممليم،ميب@قدرلهإلىجاءله،عدافكانل@هوخلص

واشسلام.برضإليهيدعوالعالمينربلأمرونهضوجححه،عايةوحقق

بعوهو
فهوالعد.حدودوآمالهلمطالبهولالمشاعرهيتجاوزلمهذا

ماعرهواستقرتالر@،شزودم@هوفيمايتقحم@لمرله،اللهأديعلم

الله.هوصورضيعنه،اللهورضيالحد،هداعد

منححابتتجلىوهكذأ
تقررهاالتيالهائلةالضخمةالحقيقةتلك

تغيرأنكفيلةحفبقةوهيسيهدين،ربيإلىذاهب@إنيواحدة:آية

تستقر@يعندماكلهاالحياةوحه

الحاحدينالوثحيي@هؤلاءمعلإلراهيمالحياةضاقتلفاوهكذا

@رحلمكاد،إلىمكادمىمتقلابدينه@راثه،@ودم@يعبدونومااعتزلهم

يقوللوط.@خيهوإب@سارة،زوحهومعهالام،إلىالعر@قمن

هوإئهرفيإلىمهاجرإنيوقال.لوط.لهفآمن@ةنلثصونعالىسبحانه

..(26العنكبوت:أالهوالحكبمالعزيز

استهتفيها.شكلاالتيوالمعجزةلقومه،إبراهيمدعوةانتهتلقد

بعصتذكرفيمائخيهاب@لو@.هوامرأتهغيرفردلو@حدلإيماروتلدهده

م@وهبرالروايك.
رونا"وراءماإلىالعر@تى@يالكلداليينأ@رم@

فيهابركناالتيالؤضإلىولوطاونجيناه@ارومام.بهمااستقرحيت

اك@..الأناءةأ@للعالمين

مهبطفكالتأخيهواب@هوإليهاهبرالتياللمأرصوهي
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الأرصوفيهاإبراهيم.نسلمرالرسلومجعتطويلة،فترةالوحي

بركةجابإلىوالررق،الحص@لركةوفيهاالحرمي@وتالت

جل.صعدجيلآوالبوةالوحي

حتىإبراهيموكاد
اللحظة-هده

لاوحيداوقومه-أباهاعترلحي@

له،عف
صرأوا@راع@يتركوهو

وكلوالمعردة.والصحبةوالأهل،لقردىا

والتيليها،تأالتيالأرضإلىيثدهماوكلحياته،ماضيفيلهمألوف

انحسم
الديربهإلى@اتجهالجحيم!@يألقوهالدي@أهلهاوسي@ليةما

)ربلحالمطوالحلفالمؤمةالذريةيسألهإليهاتجهإليهذا@أنهأعل@

"الصافك:.أ@الصالحينمنليهب

1).

التسليم:وعظمةالطاعة.وجمالالإيمان.حقيقة

الأرصاللهوقوما@عوصهوأهلاوطآاللام-عليهإبراهيم-تركلقد

م@حيرأأهلاوعؤضهوطهم@حيراوطناالمباركة
ثويتهمىوعؤصأهله

منوحعلقومهمسحيراقومآالعددعظيمةامة
الاس@دودأئمةنسله

يقيم@اوأنعلى@حتلافها،الحيراتيفعلماأرإليهموأوحىألله،لأمر

ولعمالجوص،ليعمعالدي@-تهطائعي@وكانواالزكاة.و@تواالصلاة،

اهيملإصاللهقسمهاالتيالخاتمةونعمتالجزاء،
بالصراءاشلاهلقد

الجميلبصرهاللائقةالكريمةالحاتمةفكالتفصر،

إبراهماعرلوهكدا
ربهإلىبديهللىآوحرجالوتنيي@وقومهأهله

أن@ونطوطةمدةالسلام-عليهعلث@-وقدالمسلمةوالدريةالهدىيأله

هتلولمحلك،أحلمىحزيةسلىةوكنتسلىة،روجتهم@بولديرزقه

اهيمإسهوذاوهالتزوحهاهرحاريتهاإبراهيملزوجها
الأؤاهالعد

الصالحةالدريةرلهيسألالمنيب

1الصا@كأ@الصالحينمنليهب)رب 0 0

0).
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كليراعهتركالذيالمتجر@الصالحعبدهثكاءاللهواستجب

سيم..بقبوجاءإليهشيء،

1الصافات:أحليم،بغلام@بئرناه 0

..،1

كماإسماعيل-هو
آثلىوسرىالصافاتوسورةالسيرةسياقبرجح

المفردالوحيدإبراهيمفرحةشصورولنا@نغلاموهورلهوصفهالذيحلمه

سالمقطوع
الذيالغلام،بهدانتصور@رخهأنلناوقراللهأهله

حليمبأتهربهيصفه

حياةفيالفريدالكربمالعطيمالموقفعلىنطلعأنآنوالآن

نففأنوآنئجمعي@.البثرحياةفيبلإبراهيم.
فيالفصةسياقس

أبيهاحياةسالم@لمةللأفةال@هيعرضهالذيالموحيالمئلأممالقرآن

برإ
ا

أذبحك،أنيالمنمفي@رىإنينجييخاقال:العيمعهبلغفلما

شاء@لتهإنستجدنينؤمر:ماافعلأبتياقال:ترى.ماذافانظر
من

1الصافدأين،@لضابر 0 2..،0

والتليم..والطاعةالإيمانلروعةوياقه!يا

منالمهاجروالقرابة.الأهلمنالمقطوعاليئ.إبراهيمهذا

ماوالوط@.الأرض
فلثاإليه.تطلعطاليابغلام.وهرمهكبرتهفييرزقهو

به،يأنىيكادماهوفاوهاحليم.بأثهربهلهيشهدممتازاغلاماجاءجاع@

يكادماهوفاهاالحياة..فيويرافقهالسعي،معهويبلغينفتح،وصساه

ويدركيذبحه.أئهمنامهفييرئحتىالوحيد،الغلامبهذاويستروحيأنى

فماذا؟بالنضحية.ربهمنإشلىةأئها

خاطرإلأيحطرولاالطاعة،ثعورإلأيخالجهولايترد@لاإئه

صريحا،وجأولشتإشلىة.محردإشلىة..مجردإتهانعمالتسليم.

ليلييكفيهذابكفي..وهذاربه..منإشرةولكنهابائرا.امراولا
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رلييالماذاربه..يسألانودونيعترض.أنوثونوشتجيب.
@

انجيدبح

فييطيعولاحزع،لييشلمولاانزعج،فييليلا
فيفلكيدووالهدوءوالطمأنبةو@لرضالقبولهرإثماكلا

عجب:اطمثنادوفيهدوءفيالهائلالأمرع!يعرضوهولابنهكلماته

ترى،..ماذافانظرئذبحك.أتيالمنمفيئرىإنينجنيياةقالأ

الواثقيو@حهه،الذيللأمرالمطصئ@لأعصاله،المالككلماتفهي

اثمريهولهلاالذيالمؤمن،كلمدذاتهالوقتليوهيواجبه.يؤديبأنه

منهليخلصوعحلةالدفحفيفيف@ي@،

سوشنربحويهي،
علىنفله

ماضاق-
لالهيرسل@نإليهيطلبلافهوشد-@لكفي

تنتهي@مرايكلفهأنإليهيطبولامعركة.إلىالوحيد
إثماله

معومو-فبحه..يتولىمافا؟يتولىيده.هويتولىأدإلهيطلب
هذا-

@ن@ليهويطلبالحرض؟هذاابنهعلىولعرضالتلقي،هداالأمرياقى

رأيه!فيهيرىوأنأمره،فييروى

يعرضإئماويتهي.ربه.)شلىةلينفذغرةحي@علىابهيأخذلاإئه

فيدالأمرالأمرسالمألر@يعرصكالذيعليهالأمر
هكذاحسه

بهر

يأخدوأنيعر@.أنيغيوابهوالرأس.العي@علىيريدمافليكنيربد.

هووللمالطاعة،هو@حرللىواصطرارأ.تهرالاواسلاما،طاع@اثمر

اليالتطوعلذةيتذوقأدلالهيبإئهالتليم!حلاوةويتذوقالأخر

وأقى..الحياةمىأبقىهويراهالذيالخيريخالوأنداقها.

لرؤلاتصديقأالذبع،عليهيعرصالذيالغلام،@مرمنيكونفمادا

أرآما

أبوه:قبلمنإله@رتقىالذيالأفقإلىيرتقي
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@ه@الضابرينمناللهشاءإنستجدني-تؤمرماافعلأبتيا)قال

فيلاالأمريتلقىإنه
رصىفيولكىد@،واشلامطاعة

كذل@

وفي

ولايفزعهولايزعجهلاالدلحوقرلى@شحم@لةفي..@ابت

ومودته.@هأ@يمقدهلاللرشدهيمقده

لهويحسماتؤمر@..)افعل
أحسهما

أنيحسأ@يهقبقبلمى

لمحعيرويننذيليلكيتكفيوأئهاأمرالإشلىةوأدإشارةالرؤلا
لاولحلحة

ارتياب.ولاتمحل

معالأدبهوغ
@يوطاقتهقدرتهحدودومعر@ةالله،

الاحتمال،

التصحية،علىإعانهفيإليهالثصلولةصعمهعلىبرلهوالاستعالة

الطاعةعلىومساعدته

ا@هشاءإن@ستجدني
.@الضابربنمن

إلىاندفاعايأحذهاولمشحاعةيأحذهاولملطولة..يأحذهاولم

جعأرإئماوزنأ..ولاححماولاظلآلئحصهيظهرولممالاةدونالخطر

به.يرادماعلىوأصرهإله،يطل@ماعلىأعالههوإنتهكلهالمضل

للأد@يا
مع

لعطمةوياالطاعةلنلوياالإيمانلروعةاوأدذ!

التليم
ا

إلىيخطووالكلام.الحواروراءاخرىحطئالمتهدويخطو

1الضافات@@للجبينوتتهأسلمافلما
0 30).

الرضىوطمأليةالإيمادوعظمةلبليرتمعاحرىومرة

الإلسانبوعليهتعارفماكلوراء

لميست@الغلامو)دحسهعلىابهفيكبيمصيالرجلإن
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فهداأسلمالقدعيانايكودانإلىالأمروصلوقديتحركفلا

هدأالإللامهو
صىرووطمأليةوطاعةتقةحقيقتهفىالإسلامهو

لييحدلاوكلاهماوتمفيد.وتليم.
لاالتيالمتاعرهدهإلألمسه

العطيمالإيمانغيريصنعها

لقدوالحماتالالد@اعوليروالمحرامخوالخاعةإنفات
يدح

لاقدأتهيعلموهوالمدأئييدفعولقدوئقتليقتلالميداد،فىالمحاهد

كلههذاولك@يعود
هناوإسماعيلاهيمإصيصنعهوالذي@ثيء

شي
@

هالي@آحر
ليالد-ولادا@عةحمامةولالاثر،دم

عحلة
نحي

سالخوفوراءها
والمكوص!الصعص

لماالعارتالمريد،القاصدالمتعقلالواعيالاستملامهوإنما

المتذوقالمستشرالهاثىالرصىهنالللايكود.لماالمطمث@يمعل،

الحميل!وطعمهاللطاعة

حفقاقدكالاأسلما.قدكانايا.@قد@وإسماعيلإبراهيمكانوها

وتزهقثمه،ويسيلإسماجل،يدحأنإلاباقيايكرولموالتكليف.الأمر

لاأمروهذاروحه..
لعدماافى،ميرانشيئا@ييصي

إلراهيموضع

فيوإسماعيل
أر@ثهماكلومشلوهماوعزمهماروحهمام@الميزانهدا

قدوالامتحادتتمقدالاشلاء
وغاياتهطهرت.قدوناثحهوقع،

والحسدالمسفوح.الدموإلأالألمإلأيعدولمتحققتقد

@موئحسا@دماعصميريدولابالاللاء.عبا@هيعدبأنيريدلاواللهالذبيح

حقق@اوفدئوا،@قدلكلياتهمللأ@اءواستعدوالهحلصماومتىشيء@ي

بنجاحالامتحانحرواوقداقكليف،

قاوعرف
اته

وحققاائياقدفاعترهماصدقما.واسماعيلإبراهيممن
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إبراهيمياأن)ونا@يناه
نجزيكذلدإئاالرؤيا.صدقتقد

ةالصائاتأ"عظيمبذبحوفديناهالمبين.البلاءلهوهذاإقالمحسين.

1 0

والاستسلامالإسلامإلايريدلافال@هفحلا.وحققتهاالرؤياصدقت

صتكنهماالنف@فييمقىلاسحجث
@ونه،ب@.اوتحتفظأمرهعنتعزهأوالله

كانتولوالكبد.دلذةالابرهوكانولو
وأنت-والحياة.النفىهي

إلراهيم-يا
رضفيبهوجدتشيء.وبأعزشيء،بكلجدتلعلت.قد

عهينوبوهداوالدم.اللحمإلأيبق@لميقير.وديطعأنيةوفيهدوءودي

ولحمدممنفبع@يدلع.
ا

وأق@.أسلمتالتيالنفسهدهاللهويمدي

@را@تهربهبفعلمهيأإلراهيموجدهكث@إنهقيل:عطيملذجيمديها

لدلاليذبحه
..@المحمنيننجزيكذلك)إئاله.وقيلإسماعيل!م@

@رفعهاقلو@همست@يهونجزيهمالبلاءهذالمثلداحتيرهمنجزيهم

ولجزيهماثداءعلىوإصبارهمبإقدارهمولحريهمالوفاء.متوىإلى

الجزاء!داستحقاقكذلك

الحادثلهدادكرى)1(،الأضحىليالحرسنةبدلدومضت

س
عات@

رصي
أحث@لئحريومعملسآ@بىعبلما"فال@@لهرسول@عها@@ه@

بحملني@)نه@لغ،بمر@نيس@لى@ن@
@لف@ة

@ن@لا@ها،و@و@شح@رهاوطالضنرنجهبر

مفى@سرر@هنفاهلهافطيئوا@لرص،صبفع@ننللنكدمى@نهنبفغ@لغ

حدحتودال.و@لرمدى،
@لإصادصححودالو@لحاكمعرس،ح@

قال.@لأضي؟مدهمازسرذ@لهيا@@لهرمولحاث@@قالقال3@رريدسعبي

ضغرةبكلقالرعرذ@له؟يالالماقالواوسلام@علبه@له@ص@لر@@ر@بم@أبكمشة

@ترمنىصر@هحسة،@لصو@سشنرة@كلقال.لال@تقالراحةمى@لصر@

@لإمادصحغوقال.ر@لحاعتو@ه@

رعيعبى@روس
نيآثعيغيللما@صصيوملي@@لهرعرلتالنال.عها@له

@لكبردي@لطر@ي@رو@نوص،زحمأيكود@لأ@دكر@قفمس@دصلدا@لبرم@



التسليموعظمةوجمالالإيمانلحقيقةيرتفهفلرةالذيالعظيم
تتبعالذيإبراهيم،أليهاحقيقةديهلتعر@المسلمةالافةإليهترجعوالذي
تقوماولهاتقحمالتىالعقيدةطبيعةولتدركوعقيدت@سبهترثوالذيملته،.
اذلقدرالاستسلامأئهاولتعرفعيها،

لي
تسأللاملبيةواثقةراضةطاعة

توجه.وأولمهإشلىةاولعد@راثتهتحقيقليتتلجلجولالمادا؟ربها

يقةطرولاهئةلر@هاتقدمهليماتختلىولاشا،نفسهالمفها@يتستبقيولا

تقدمأنهوإليهايطبكماإلالتقديمه
ا

بالبلاععيؤثيهاأنولابالاشلاء!ايعد@انيريدلارلهاأنلتعرفثم

رصيعليعىوىل@
عه@له

لدماك@،و@خياصخوا.يخا@بها@فاحمق"فال@@لببئعي

ر@رور@ل@وحل،عرحرر@ل@ديبفغ@إله@ى@لأرص،ؤقغلدد@لدمبئ
ا@سطديي

رصيعلبئس@ر@ي
دفهطةصضص.@@الهرسرلتالنالعهما@نه

لى@لكير@لطر@ي@رر@@لر،ححالأسلهكتلأصحجةمخأ

رصيعمى@سسوروي
شيء@ي@لهبرقئفبتتما@@ث@رسرلتالنالعهما@ن@

رالأصهلي@لكبردي@لطر@يرو@هاعبدبومدىئحرلخبرمى@لى@لا@حث
@لى@محكنوبياطهلا@@ا@نهرسول@ال@ال.عهرصى@نهسحدوعى@مى

ضثصماتلئنئحمرلحمها@دتقؤسقطرةلاؤلللثلدلاشهليها،
س

قال@اولكد@

لاللنالوللحليى؟لا@ر@ت،@@ل@حاضةئنا@قبارسرل
@ر@هوللمليى؟

سوالو@لع@لر@ر،
عطهاله.@ولى@وعرماحالاكد@ل@

و@ؤسلبىس

ثرميبا@اطمهقال@@الهرسول@نولمطه-اجمليعىاثصهمي@ر@لفلم@@@رو@كحم

للححهائحاءئنا@ئهث@لكلمحمرةثحهاتفوسةنصلأوللكثل!@صجك،@اشهبم

حاصة،محئدلألمدا@لهبارسرل@رسبد@نالصعمأشبى@كبر@@ينرمعر@بها

لهلماخضما@نلفإط@
سدحاصة،لألفال@عمة@رللمسلمبى@لج@،س

@لم@قالعمة،وللسلبى
@@و@نمدا،علبئحلبتشايحاسصوفدح@ري

رصمربرةايوجمى
@لمئصخيلأدسحةؤخذلش@م@ن@رسرلتاللالعه@له

ثهولمئهوموتو@أوصحح@ما،مرلوعا@3@لحارو@هئصلألا"يحصر@لائصح

ببخمع@ل@مفى@ليبفرب@لارلحل@صحينهلهلرىمالأبحد@لدير@لس@

رطبثيشحبحص@@لو@لافصثمه@ليدلصلاة@لملمور
لي@لنربرب@عجر.اثة

لعلهاعلىو@لث@لأصحيف



ولايديه،لي@تقدملامتسلمةف@ي@@واليةملبيةطائعةتأتيهأنيريدإنما

فيالصدقممهاعرف@إذأعليه،تألى
أعفاهاهذا

والالام.التضحياتم@

ألاها..أكرمكماوأكرمهاو@ذاهامهاوقلوأداء.وداءلهاو@حنسها

1الصافكأال@ينالآخرفيعليهوتركا@ 0

8

الأشاءأبووهوأقة.وهووالقرودالأجبالتواليعلىمذكورلهو

قيادةوعليهالهااللهكت@وقدملته.وارثةوهيالمسلمة.الأفةهذهألووهو

الدين.يومإلىو@ساعقبالهاقهدجعلهاإلراهيمملةعلىالرية

1الصاقك:أ@إبراهيمعلى@سلام 0

.،9

فييسحلسلامربه.سعليهللام
ط@ايافيويرقمالاقيكتاله

الكمير.الرحود

والوفاءلالبهء..نجزيهمكذلد.@المحشينلجزي)كذلك

والتكريمواللاموالذكر.

1الصافك:أ9المؤيخنعبادنامنإنهة الإيمان.جزاءوهدا.(11

الممين.اللاءعنهفيماك@حقيقتهوتلك

واطمئنان:ورحمةىبثر

ونعمتهاخرىمرةبفصلهإبراهيمعبدهعلىسبحانهال@هيتحلىثئم

نياإسحاقويجعلإسحاق.ويباردويلىكهشيخوختهفيإسحاقلهفيهب

وعلىعليهوبلركناالصالحين.مننجأبلمحاقولرناه@ةالصالحيرم@

1الصاقات:أ@إسحاق 1،21 13).

كماإبراهيم-وكان
مسقطالكلدانيينرصمنهبرقدبيانه-تقدم

كنعانأرضديوسكنالارون،وغبرالعراق،فيرأسه
نثريتايعالبا@يةدي

ولقدالال@والرحمة.البثرىجاءتهتتمرسالته..بأ@اءويقومالله،إلىالدعئ

بعجلجاءأنلبثفماسلامقالسلاماقالوابالثرىإبراهمرسلناجاعت

..(69أهوداله@يخذ..
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دخلواإذإبراهيم.ضحيفعن)ونبئهمضيم.أنهمإبراهيمظنلقد

إبراهيمضيفحديثأتاك@لاه(.الحجر:أ@سلاما..فقالوا:عليه
فرل@فتكرونقيمسلامسلاما.فقالواعديه،دخدواإذالمكرمين؟!

.(26-24الذاريك.أ@سمين..بعجلفجاءأهلهإلى

إبراهيمضيفحديثأتاك)هلبالسؤالإبراهيمعنالحديطويبدأ
ض@وصفمعوتهيئةالحديصلهداتنويهآ.@المكرمين

إلراهيمإكرامإلىإشلىةوإقاالله،عندكدلكلأنهمإفابالمكرمش،إبراهيم

القصةديصردكمالهم

الطعاملهميحصرإبراهيمراحالأضيافإكرامفيالبدوعادةوعلى
للمال@رحاصهوسحاؤهإلراهمكرمويدوقلناصكماصيوفا-ظنهموقد

عليهمويردسلاما.ويقولودعليهيدخلونضيفهيكادفماواضحا

يعرلهمولايمكرهموهواللام،
يدهترثه@التلاميتلقىكادما

بعجلجطىأنفي)فماالطعام.لهمليهيىءمسلىعارو@-أيأهده-إلط

الرضفحجلىةعلىمتويسميى@ي..(69أهود:حتيذ@

يجيءإبرأهيمهوفاها
فجاءأهدهإدى)فرل@:@عثر@يكفيوليراطعاماله

كتفتكميهمئقالفيماثلاثةكالواوهم@سمينبعجل
م@

العجلهذا

االسمين

وأوجس@كرهمإليهتمتدلائياله@إليهنصللاأيديهمرئى)فلما

يويبأنهولعريرب،الطعاملا؟كلفالدي7،0أهودخيف@مهم

منيتحرجودعدماالريفوأهلالبدو..أهلتقاليدبحسبغدراأوحيانة

أكل@م@حيانةم@@يالطعام،خيانة
ئحدطعامامتنعواصفإذاطعامأ!معه

لهم.نياتهلييتقونلاأوأنهمشرا،بهيوودأئهمهدافمعئ

هداوحاء(27الذاريك:أ@؟تكلونألاقال:إليهم.به@قر

سيأكلورألهمعليهميبدوولاإليه،تصللاأيديهمرأىأدبعدالسؤال
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يخفغمنهبمفأوج@الأرض..أأهلطعاميأكلونلالالملائكةطعامه،

صينبىءمضيفهطعاميأكللاالذيالطلىع@لأن@ا@..(28ةالذارياتأ

وجلون،فكمإناقالغريبا!إشيئافيهمأنلمحلأئه@فاوخيانة.ثريخة

..(52الحجر.أ

تمإلىأرسلناإناةأقالواومهمتهم.حقيقتهبمع@لهكشمواعدئذ

7أهيلوط!تومإلىإنا@رسناتخفلا)قالوا:لوطه.. 0

هذهفيحدثولكنلر@!قهمإلىالملاثكةبرسالوراءمايدركو)براهم

الحديث.مجرىغيرمااللحظة

بهلاكاشهاجاضحكهاكانوربماففحكش@.قائمةوامرأتهة

القوم

1،..7أهي:يعقوب،@سحاق@@ر@ومنبلسحاقرناماد

اللهزسلكتوهكذا
لاةقالواةةوبثروهطمأنوهثمحقيقهمفي

تخف
شبإسحاقالثرةوهي.(28الذاريت:أعيم،بغلامولروه

زوجه

الحق:بسرى

إناقال:سلامأ.ةفقالواعيهرخلوابذإبراهيم.صفعنونبئهمة

علىأبثرتمونيتال:عليم.بغلامنبثركإتاتوجلل!نالوا:وجلون.فكم
مننكنفلابالحقبثرناكقالوا:لرون؟فبم@لكبر؟متيئن

6،..5-51الحجر:أ"الضاثون؟إلأرئهرحمةمنيقنطومنقال:

ازرم-عليهاسنبعد-وفدلإلراهمالملانكةعخللقد
كذلك)@زوجتهبولديرزقأنالأمرأولفي

إلىالملائكةفر@تهعقيم(

منتكنفلابالحقبثئرناكتالوا:
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عنونفىسريعأ،إبراهيمفاباليائسي@.منأي
منالقن@لفسه

رحمة

الضائون؟،.إلأربهرحمةمنيقنطومنةقال
معها@لحقيقةوبررتإبراهيم،قولحكايةديالرحمةكلمةوبرزت

الله،طريقعنالضالرننإلارلهرحمةمنيقنطلاائهةالكلية

برهورألتهيستثحرونولارحمته،يحسونولاروحه،يتروحونلاالذيى

لاوييئىفلابالرحمن،المتصللالإيمان،النديالقبدأثا@رعايته.

غمومهماالخطوب،حرلهلهئت@ومهما@الدائد،بهمهما@حاطتيقط

الراقعهذاوثقلالحاضرظلامفيالأملوجهوغابوتبد،الجر
تئىءاكوقدرةالمهتدي@.المؤمني@قلوبمنقريباللهرحمةنف@

الموعحد.تجركماالواقعوتيرالنتئج،ننثىءكماالأسباب

للرى.واطمأئتنفهوثابتالمحثكة،إلىإلراميموها@طمأن

علبهإبراميم-علىالحدهثةالعجيبةالثرىأثرمنكانماهذا

@ور@ومنبلسحاقفثرناهاالخبر:إسمعتوقدسلىةزوجته

عجوزا..أصبحتوقدتلدلمعقيماوكفت.(7اأهود:"يعقوبإسحاق

عفلإسحاقسيكونبأنمضاعفةشرىوهيلإصحاق.البئرىففاجأتها

يعقوب.هوبعدهمن

فأقبلتئإهذهلمثلكلهكيانهايهنزالعقبم-وبخاصةوالمرأة-

الذ@أ9عقبمعجوزوقالتوجهها.فصكتصرةفيامرأنه
..(29يات:@

وعلىالدث@،صيحةمفافدتوفوخت،فبعتتالثرى،سمعتوقد

ث@ئتهاعنتنبىءعجوزعقيم.ةوقالتبكفيها.خديهاضربتالناءعاثة

عقيمأ.الأصلمنكنتوقدعجوز.وهيالثرىلهذه

ومذاعجوزوئناأئلدويتا!ياولىبكتها@تالت:المفاجأةهرتهالقد
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.(72أهي:@عجيبلثيءهذاإقشيخآ؟بعلي

أنفنسيتألدآ،تتوقعهاتكنلمالتيالعيفةالمفاحأةئحذتهالقد

حقاعجبوهوعجي@..ليءهذا)إنالملائكة.تحملهاالشرى

لالقيصشيءلاولكنتحملللامعينةسنفيعاثةطحتهايقطعفالمر@ة

عجيص:اللهقدرةإلى

اليتأهلعليكموبركاتهال@هرحمةال@ه؟أمرمنأتعجبين)قالوا:

.(73أهودمجيد@حميدإنه

فالعا@ةاثه.أمرمنعحبولا
معىيكورلابأمرتحريحي@

هذا

وهييريدها-لحكمةاتهلاءوعندماتتدل.لاشةأنها
بأهلرحمتههنا

يقعيخه-للمؤمني@الموعو@ةولركاتهالبيتهذا
العاق،يحالفما

وقوعهمع

بهتحريلماعليهانحكمولاحدو@ا،لا@علمالتيالإلهيةالنةوفق

الحوادثحميعستقرع@لاولصمحدو@حالكلعلىهو@مدفيالعادة

لي

حقيقةيعرفونلانواميسهم@هميعرلولهبماالمحهمثيئةيقيدود

التريللعقلولي@المصلوقولهكتابه-فىيسحالها@هيقررهاكماالألوهية

يسحاله-اته-يقررلمااللهمتةيقيدونالدي@وحتىالقول-فلكفيقول

طليقةسبحانه-اته-لمتيئةكدلك!الألوهيةحقيقةيدركونلاناموسه،أنه

يسحاله-اته-قررهماوراء
بالحامي@.المتيئةهدهتتقيدولانوامي@م@

سحانه-ا@ه-إنلعم
يجري

قذرهاال@يالهامي@وفقالكودهذا

هداولكر
ثيءوجوث@ابعدالوامجسبهذهتهإر@ستقيدوالقولشيء

آخر!

منويفذ@قدريحريالاموسإن
لافهوينفذ@يها.مرةكلفيال@ه

اللهقدر@إداآلا.يمدولايحري
اخرىلصورةالاموسيحريأنمرة@ي

فيالناموسيق@ولمال@هقذرهماكارسابقة@مر@فيجرى@هاالتيعر
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تدرحالدىالاموسان@لثالجدي@القدرهداوجه
اميما@كلتحت

يتحققمرةكل@يالنامحسوتحققعلى@لإطلاق،قيدبلاالمتيئةطلاقةهو

طليقخاصبمدر@يها

اليالقدرةحقيقةالاولىالحقيقةإلىالمرسلونالملاثكةرثمالقد
قالكذلك)قال@.وعلملحكمةأمركلتدلرواليسشيئقبدهالا

3الذاريك:أ@العليمالحكيمهوإنهربد،

قوله؟لعد@ماذاقالوقدك@.له:قيلإذايكونشيءوكل

تصوراتهم@وتحادالئري،الإثو@كتقيدادوالعادةالألفةإق

يرىبذليدهثى
يتبجحوقديكون،ك@ويعحبله،المألوفيخالفما

البثربمألوفتتقيدلاطريقهافيماضيةالمطلقةوالمشيئةيكون!انفيحكر

تجدعالمحدود،الصغير
قيود!أوحدودمابغيرتثاء،ما

قلهماوسك@ال@ه،رسلإلىاطمأئاقدوروجهإلراهيمكانهناوالى

إليهما.حمل@االتيبالبشرى

نقفوبعد.
التياتهرحمة@رحمته..المحهقدرأماموتبتلبخوع

ووطنهوأهلهألاهأعتزلالذيالمني@..الأواهالحليمإبراهيمعبدهغمرت

الأوثانلعباقالخضوعمنفلىاوفومهدهجر@برهاكه.@ونسيعبدونوما

العجاد.لربالاستسلامإلىالعبادوعباثة

تهمسلمأحنبفأشيءمجركل
وحيدأ.ربهيتركهعلمالعالمين.رب

ةخيراوعؤصهفويةلهو@بل

ويعقوب.بصحاقلهوفياتهدونمنيعبدونومااعزلهم)فلما

عليا@صدقلسإنلهموجعلنارحمتا،منلهمووهبنانيا.جعلناوكلآ

5،..4،9أمريم:

تقذم-كماعقيمأ،قبلهوكالتسلىة-منرزقهإلراميم،سو)سحاق
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فيززقه)سحاقلأنلإبراهيمولدأيحسبولكنهإسحاق:ابنهوويعقو@

لثأحذه،حياة
ديانتهوتعئمالمباشر؟ولدهكأثهوكانوحجره،ليهلي

كأبيه.نبياوكاربيه.ولفها

ونسلهم..ويعقوبوإسحاقإبراهيمرحقناأ.منلهمبىومبنا@

التياللههبةوميإبراهيم،حياةفيالبلىزةالسمةلأنهاهناتدكروالرحمة

عنإبراهمتعوص
واعتزاله.وحدتهليوتؤنسهوثياره،أهله

دعوتهم.ليصاثقين@كانواعليا@.صدقلانلهموجعلناأ

مسم@ي
الكلمة

والتجيل.بالطاعةئؤخذشلهمدي

وعنقومهوصوطهعنإبراهيماللهغؤضلقد
وأهلاوطاأهله-

صعحضهوقومأ-
اللهيرثأنإلىاثهرسالةليهاتمضيلؤيةكلههذا

وهوذرتهفيكنتلعدهالدع@اتوكلالأنياءفكلعليهاوسالأرض

الآخرة:وفيالدنيا@يضخمعوص

@لؤتطبرص
بم

له@هربخا@لي@.سبر@بم@ريةسموك@

وايوبوسي@ص@ود@@ريهومنتي-سناسونوحأمليا-كلاويحقر@-يحذ

وعىوبجىصزكريا@لخ@نجزيوكنلكوهرونصوسوبحص

وكلأفضلناعلىولطأ.ويينىو@يم@سعل@@لصالجنسكلو@يى
مستغيم.عر@ط@لىو@ينمو@جتبامم@خ@فهم@ونزياممأباثمومن@لمالي@

تسى@نلك
شبهجملي

ناء
مى@لرسلمدا@رمطم@-*،.اث@عمأعا@عمن

ىدلأد@لم@ص،دي@نرلحيير@ميولارحمة،آليبرعه

لحنهما@لمك@
@نرلحي.لانلله@فحم،عبهاثناء@لي@ربةس

3ريحقىاء@صحلىاث@ستهمىلححل3@براب@ن@أكرملقد
يخأعردكر@رلحة0

كمان@محمحكدلي
@هص@ل@لىرحمهبقرل@لالقةالأبئلينفلم

مرس

ير@لحمع
وسليان@ا@@@لأول.الق@@"رصا.رنجد@ننقال@ل@@لنكمده

@ن@مزلاء@نبرو@لسى@لحمعوملىود،ر@رص@رصصو@يرب

@لملكآتعمتحالي

فلبهنكالالأعماوسيمد@رددكر@قلموندو@لرسال@،@لوةمعو@لاثةر@لحكموالأملىة

@ايوبسصاو@ثرنعيىيميى
بمصص.

و@نيرمحأ،عطيأعأليرالوكد@ثص
لالر@.=كحا@فليلصرلالصز@ماأتلىفدسهاكلاولكىشمردأ،حاكمأعطيألربرا
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و@لكتب.@نؤةفويتهفيوجعلناوبعقوب.إسحاقله)ووهبنا

7،..2ةالعكبوتأ@لصالجن،لمنالأخرةفيوإنهالدنيافيئجرهوأتله

م@فيضوهو
علىسبحالهاتهرضمادفيهيتحقىجزيل،العطاء

حرقهعلىالطغيانأجمعوالذيبكليته،د@هالخلوصيهيتمثلالديالرجل

وفاقأجزاخوالعاماوعطماوسلاما،برثأحولهم@شيءكلفكانباللى،

وأهلهأبيهعىوتعبىلضهإبراهيمبعدها@هرحمةتتجلىوهكدا

الأنبياءفي@هاكبيرةامةتنسللعده،ستتلاحقصالحة.فويةالفمركي@

ليستالأياءسوبنيهلإلراهيمالذريةهده@راتةولكنالصالحونوفيها

مؤلاءسروجنلكلنلكبى،يكهناولكهما@حاكيىفكالاوملرودمرصو@صافكر،

دفد@لدمبا،لعم@ي@لنل@طرقعلىلى@ريلو@نربلمرطةتتو@للانة@ثو@ل

نتعأكركالاوسلباد@م@رد@للير؟@لترتن-@يطربقعلىبكود
@مرلهما@لميا،لمم

@لدضمدايئديدفل@وملىونمهمص@و@لطعر@وملىود،موصولهماروبومص،@ير@

@لكرفيصينلحمعهاوميمدثاوس@مص@لمنب@لارويرسف،@يوبسو@ماء@لئ

نجزكط@ركنلكمزلاء.فثرلعدنحالىقالوقد@ل@-@و@ل@-@@@ل@ليو@لصبر@لر@

كاو@ا@رضاد@ل@ل@ومداي@@لمباير@اسهابي@3لالحسع@ي@لمحننا

نجزيوكنلكوعلمأحكمأأنل.@ضئهبلغ@رلابرصصومولمحدحمصتحالى@ل@تال

وعلمأحكأأنجا.و@شهئنئوبلغ@نلنامرصص@ث@نالاكفلثلل@خنا.

ساوشلني@للبا.ديئححللحصهحاص@جر@@ونجنى@لمخنء.نلكو@

حه@لجز@ر@ي
يجري

دحص@ن@
@

سوضهم@رة@نل@لشالي@حالهللحس@

@لى@لاحرةصيحر@ئرجىء@له

@لبم-عبهمومؤلاءقد@ق@را-و@ليىوعىزكرياولحيى@ثيو@لقم
لذ

عى@و@صو@@لليالي@لزمد
حصهمولدلكرسلطانهاوحعهازيقاعنو@لرغةلدلنا

ما

جممومر@ين@لصالبر،سصص
سيكلكاد@د3لبرضابلتهمعد

علىصسحأصالحأ

@ل!

يكنيو@@لخصحي@لحلمنكرمموثغرولو@اةوبرصو@يم@سعل@لات.و@لتم

سلهم
عن@لإعر@ن@في@لبالغةبدسولا@ولللغمكادصاصلطالهالى@لدب،ملك

@@جلهعلى@دلبى@لنىلاتفف@3فكرعلىقمنوقد@لثني،للفمكانما@للنبا

ص@7،أتنبر@لنلر،زمانه،.عاليعلىنيلكلنمالى
5 8،7
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محسن.دهوانعفصوالمنهح.الملةورأثةهيإنماواب!الدموراثة

هدهيقررسبحاله-دهو-بعيدأوقرببينعهلاطالم@هرالحرفوس

الضالحين.مننجالإسحاقوبثرناه@إبراهيمعرحكايتهفيالحقيقة

لنفسهوظالممحسنذريتهماومن@.@إسحاقوعلىعليهوبلىكا
@مبين

1الصاقات:أ 1،21 13)..

خل@لقد
بعدهممن

ينحر@ون@الهو@واثجعواالصلاةأصاعماخلف

الفركون..هؤلاءهمإبراهيم..أبوهملهمسنهالذيالصراطعن

منبهيهدياتههدى@نلد
لاء

عنهملحبطركوائ@ولوعاده،من
لمه،.الأنعام:أيعملونأكفواما

متةالأرص،هذهفيالهدىبنوعالقرآدقررفقدولعد..
إلراهيم؟

سفىتجهفياتهحعلهااليالت@يدكلمة
إنوالصالحي@..،الألل@

اجنباهلأنعمهشاكرأ@لمنركينمنيذولميخفالتهقاتأ@مةكانإبرايم

لمنالآخرةفيوإنهحةالدنيافيوأتيناهمسنفيم،صراط@لىوهد@ه
1لصالحين@ 1لنحل:ا1 21 2..،2

و@لطاعةللهدايةنميذجاالثلام-عليهإبراهيم-يرممالكريموالقرآن

يعدلانيحتملواللفظأمة.كانإئههنا:عهويقولد@ه.والإنابة@لئسكر6

لهيقتدىبماماكانأئهويحتملوبركة.وطاعةخيرمنفيهابماكاملة@مة

في
فالأممقريبانوهماوف@ك.المعنىمذاالمثورالتفسيرفيوصردالخير.

افةفكأئهبهدايتهعملو@جرس@جرهولهقائد@مةهوالخيرإلىيهديالذي

و@حد.فردلاوثرابهخيرهفي@لناسس

إليهمائلاالحقإلىمتجهاعابدأ@حنيفا!خاشعاطائعالتيقاتأإ

المثركون!فيهيتمحولابهيتعلقفلا@@لمشركينمنيكولمإ

الذينالمركبنكهؤلاءلاوالعمل.بالقوللأنعمعشحراإ

يدعونمالهمرزقهفيولركونعملا،ويكفرولهاقولا،افهلعمةيجحدون



والأهماءللأوهاماتاعاعليهما@هلعمةوئحرمودالشركاء،من

التحيدصر@طهوال@مستقبمصراطإلىوهداه@احتلىهتجلم@@)

الحالص

ويتحاليهيلهيتعلقالديإبراهمفأد@لك
المشركودله

مئةاتبعأنإيكأوحينا)ئتم
@المثركينمنكانوماحنيفآإبراهيم

ماوصلذلكلكان
علىجديىم@النصويؤكدهاالتحيد،عقيدةمنالقطع

1الحل:أ@المشركينمنكان@اإبراهمأن 23)..

@يالمثتبهاتبيانفلث
لهاحاءالترجد@تنعقيدةليىالعلاقة

تمكاليالمنحرفةوالعقاثدالأخير،الدين@يوكملتقبل،سإبراهيم

لتيانهالكتابهذاجاءمابحضوهوواليهود.المثمركونلها

العقيدةوراثةهيإئماوالشبالدم@رالةليستإلراهيموراثةإن

سكلىةمنالثركعقيدةفيعثانكشفالئلام-عليهوقصته-والتوحيد،

ويقرلالعرباليهينتسبالذيراهيمو)دوضلالوكذ@

@لذيو)لراهيمو)صماعيل..هوبناهالديالبيتسدنةإئهمالمركود:

وأولكهزلاءوضلالهم..انحر@فهمعلىوهمفريتهمنأثهماليهوديذعي

ولو@ئركواعاء،منيثاءمنبهيهدي@ته@مدئوأشركحا@ذلكلسقها

عنهملحبط
يعملون@.كانهاما

الذيالهدئهر@لأنبياءمنوثؤيتهإبراهيمبهجاءالدياللهففدئ

هراثهسبحانه-يقرر@لته-الذ@الو@حى،المصدروهراتاع@،@جص

دنه،توجد@عىحاثواإبراهيمذريةمنالبادمؤلاءأنولوال@ه..هدى

أوالاعتقادفيبال@هواشركهاهد@ه،فهيستمدونالذيوتوحيد@لمصدر

مصيرهمفإنالتلقي،@رالعباثة
ضياعأ،يذمب@يعملهم:عنهميحبطأن

هووهذاتموت..ثمفتتفخمسمومانتاترعى@تيالدابةتهلككماويهلك

للحبط!يالأصل



المسنقيم:الصراطوإمامالعظيمالمقام

اللهسترهفقدإبراهيم،عنالحديثفيالكريمالقرآنويمضي

يكونأنداستحقواتمهنبحقهنفأقامونو@هبأوامرواللاه،وتعالى،كتي

والرشد:للهدىبماما

للنلرجاعلكإنيتال:فأتنهن.بكلماتربهإبراهيماتجلىوبؤة

1ةلبقرةاأالظالمين،ع@دييناللاقال.يتي؟فوومنتال:إماما. 2..،4

الأوامرمنبكلماتلإبراهيماللهاللاءسكانماالقرآنياليانيذكر

لالتزاماتهلال@فاءلإبراهيماللهشهدوقدوقضات..وفاء@أتمهقوالتكاليف،

الذي)وإبراهيمالجليلةشها@نهيخشحقعهاقهيرضالديالنحوعلى
إبراهيم.بلغهالذي@لمقامذلكعظيممقمومو..(37ةالجمأوفىأ

يوفيلاومصورهبضعفهوالإنسانوجل.عراللهلهاثةوالنويةالوفاءمقام

)ني)قال:الثفة:تلكأوالثرى.تلكإبراهيماستحق
جاعلك

)1،،الخيرإلىويقدمهمالله،@لىقحمموقدوفيتخذونه@مامأ

بر@سعن
صالك

رعي
ية.يافتال.-@@الهرسرلى@رجلحا.قال:عه،@له

صلم.لمحرجهط.@ل@محبهر@بم@@اك@@الهرسول@قال
1مسلمةإضر؟في@لوب@لإممبفول 2 1 / تر@محاملا@قال@للماء@نحالقالة2

ولمتثهارلدبدل@فا@تالكمالفضلتا@@لاو@مؤته،بحته@و@خر@مأ@رلميم
لهبتصد

ناول@وتبيغهبلنهفرلمايالاقالهللتقنحهفنعلى@لالتحلإولا@لظلىل

@انهئخ@لوتي@لجنة.@ثمهامب@ض@ىقيمتلقدصايخنيفخر،لرلاة@قال

صيف@لمدكرر@لبهليللدل@،ولديد@تهيم@نتليخر@برية،ل@رليمتالي:
مدالأد

لا@ههلالجو@بلخ،رلاخلفيدخلهفلاحبر
يتغ

ية@برلر@د@فضل@ط

حزموقد@لر@ضع،في@لغلأئهللحم@لوهههة@لجلىة@لقو@عمر"في@ليحؤين
كان-@ندأنه@لقاضيولمجبعصر@يةسلفضل@لريلىنا@قال.لسى@@لتحربرصاحص
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لهوتكونتبعا،لهمويكرن
الر:فطرةإلراهيمتدركعدئذتجادةفهم

الاتد@دفيالركة
الثعور@لفطريوذلكوالأحفاد.الذر@ريطريقعن

طريقهاليوتمميالجاةلتنمر@لثرفطرةاتهأودعهالديالعميق،

كلهاالأجيالوتتعاونالسابق،بد@همااللاحقويكملالمرسوم،

وتكيله،ترلقهأونحطيصهبعصهميحاولالذيالعوردلكوتتاوق..

أساسهوعلىالمدىالبحيدةالعايةتلكلتحقيقالفطرةأصلفيمركوزوهو

لتعمل،لهاوتنثيطاالفطرفلتلكتلببة@،المير@شريعةالإسلاميفرر

ماأقصىولتبذل
هذهلتحطيمتبذلالتيالمحاولاتوماجهد.طوقهاسفي

وقصرتكئفوالأأساسا؟فيالثريةالفطرةلتحطيممحرلةإلاالقاعدة

النحردة.الاجتماعةالأوصاععيو@بعضمعالجةفيواعا@سظر

منعيرهوهاكيقى.ولايصلحولايملحلاالفطرةبصادمعلاجوكل

هدىإلىيخاجولكنهالعطرة.يحطمولاالانحرافيصلحالديالعلاج

@لىنكويها@مق@صوفكرة@ممق،الريةبالنفسخبرةوالى@ايمان،

مئاأكثروالتكيل،التحطيمإلىتنزعالتيالوليلةالأحقادمنحاليهلظرة

والإصلاح:إلى@لبناءترمي

ذزئتي؟أ.ومنقال:إ
التي@لكبرئيقرر@لقاعدةواصطفاماابتلاهالذيربهمنالردوجاعه

والإيمان،وبالصلاحر،و@لىبالعمليتحق@هالمنالإممة

ير)ئماوم،لحموضيجةليستفالقربىوأنساب.أصلاب@راثةوليست

دعوىالأهي@نو@لقمو@لجنسو@لدمودعوى@لقرابةوعقيدة.دينوشيجة

@لصحيح:باقصور@لإيمانياصطد@ما@ساياتصطدم@لتي@لجاهية،

لفضبةفاجرلا.لىنمالىيمحها@اله@لمصانللأق@لاحلىص@لحبدحلهسنافهوحرأ

له،@أخر@عهتمضلكلم@@@ل@@ر@يم@
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الظالمين،..عهدييناللا@تال:

بالبغي..النم@وظلملالشرك،النمسظلموألواد:أللاوالطلم

الرسالة،إمامةةالإمامةمعانيكلتثملالظالمي@علىالمصوعةوالإمامة

والقيادةالإمامةمعفيسمعنىوكلالصلاةو)مامةالحلافة،وبمامة

منصورةأيةفيالإمامةهذهاستحقاقأسلسهومعانيهلكلفالعدل

جردفقدالظلم-سلرنئيظلم-وسصررها.
نفسه

الإمامةحقص

معانبها.منمعنىلكلفيها؟حقهوأصقط

لاالتيبصيغتهوهذا@لعهدالسلام-عليهلإبراهيم-قيلالذيوهذا

ظلمها،بماوالامامةالقياثةعناليهودتحيةفيقاطعغموضولافيهاالتواء

جدهمعقيدةعنانحرفواوبماالله،أمرعتحاصوبمافسقيا،وبما

برإ
ا

لاالتيبصيغتهالعهدوهذااللام-عليهلإبراهم-قيل

المسلمينأنفسهميسمونمنذحيةفيكذلدقاطعكموضولافيهاالتواء

مننبدواوبصاالمحه،طريقعنلعدواوبمافسقهاولماظلميا،لما@ليوم.

ومنهجه@لتهئريعةئنحونوهمالإسلام،ودعهاممظهررهم..صراءشريعته

ا@ه.عهدمنعلى@ساستقملاكافبةدعوىالحيافعن

علىتقيملااليوالصلاتالوشائجيقطعالإسلامي@لتصور@ن

@لعقيدةو@ثيجةانبتت@فارحمولالقربىيقرفولاو@لعمل.العقيدةأصاس

العقيدةبعروةتتصللمما@و@لاعتبلى@@لروابطجميعوشقطوالعمل

@حدخالف@ؤاوجيلالو@حدةالائةمنجيلبينيفصلوهوو@لعمل..

فيالآضالجين
إذاوالزوخوالزوخواللد"ارالدينيفملبل"عقدت

آخر.شيءالإسلاموعربشيء@لثركفعربالعقيدة.حبلبينهماانقطع

شىء،الكتابأهلمنآمنراوالذي@وشيجة.ولاقرلنولابينهماصلةولا

يهماصلةولاآخر،شيءوعيىوموص)براهيمثينعنانحرفهاوالذين

وشيجة.ولاقربىولا
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تجمعهمحينهؤلاءهيإنماواحفادا..وألاءآباءليستالاسرةإد

معيىنج@منمتتابعةأحيالمجم@ةليتالافةو)دواحدة.عقيدة

وألوا@هم.وأوطالهمأخاسهماحتلمتمهماالمؤمي@سمجموعةهيإئصا
فيالربفي،البيادهذاحلالمريمبتقالذيالايماني،التصوروهذا
اللهكند

يم

مثالةحعلهاقهانوكيفمكة،فيالتصالكريمالقرانويتحدث

مقامفليتخذواسلآياتوحصهعنده،ويأمنودإليه،يرجعودوأمناللناس

مصتى.إبراهيم

إبراهيممقاممنوائخذواوئفا،للنل@رمثابةجعنا@لبيتوإذإ

اإلىوعهدنافصلى،
و@لعحفينللطائفينبتيطفراأنوإسماعلبراميم

1لبقرة:ا1لجود،@لزكعوا 2

سدتهقامالذيالحرامالبيتهذا
وآنوهمالمؤمنينفرؤعياقريث@من

إليهايثربمثابةاللهأر@ثهلقدجياره..منهاجرواثبهمعىوفتوهم

فلاحيعا،الاس
يروعهم

و@موالهم.أرو@حهمعلىفيهيأمنونبل@حد،
وسلام.وطمألية@منفاتهفهو

هايشبرإبراهيمومفاممصئى-إبرايممقممىيتخذواأنئمرواولقد

هوللملمينقبلةالبيتفاتخاذتفشره-فينختارهماوهذاكلهاليتإلى

المملمون،بليايترجهقبلةزلىوهواضأ.يثير@ته@لاالذيالطيي،الأمر

@حديتلاال@ه،بيتأنهبماالصحيح،والتوحيدبالإي@انإبراهيم@رثة
من

ان
ص.

اقه-عهدوقد
@نصالحيى،عادهعديرس@لىالبيت-صب

للحجج@ي@لسجود-والزغوالعاكفينللطائفين@كلد@ث@بتطهرهيقوما

وشجدونويركعونفيهيصلرنوالدي@يخه،العاكفيىرأهلهعليه،@لرافدين

عنهما،بالنسبنجورتلهما،ملكا@لبيتيكنلمواسماعلإبراهيمفحتى
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المؤمنين.م@وعباثهلقصادهلاعد@الهربهما،بأمرلهسادنيعكاناإنما

اللأم-عليهإلراهيم-عهد@يظللاالتوبخ،عجلةوتمضي

الثاكر.الداكرللإنسانالكاملالمموفجوهوالأناء.أبر

نبدأنوبئوابخيأمنأ،البلدهذااجعلربإبرايم:قالوإذ@

1صناملأا 0 برأ!0
ا

هم:
35)..

بناهالذياللهبيتجوارإلىالسلام-عليهإبراهيم-يصورالسياقإن

لي
البيتإلىمرتكنةباقه،يهتكفربهال@فاقرل@،إلىآلالذياللد

فيفيصورها@ه!لعباثةبانيهبناهالذي
الذاكرالخاكئعالضلىعالمشهدهذا

ويردالث@كر،إلىالكالرينويردالاعتراف،الىالجاحدينليردالاكر،

يقدونلعثهمأليهممسيرةإلىأبنائهمنالثلىثينويردالذكر،بل@الغافلين

بها

أفأ،..البلدهذا@جعل)رثةدعاعهإبراميم

قعلقةحسه،فيالوقععظيمةبالإنساد،ماسةلعمةالأمنفعمة

الذيىالبلد،ذلكسكانبهالبذكرهنايذكرهاوالاقنفه.علىسحرصه

فجعلإبراهمأبيهمدعاءاللهاستجابوقديشكرونهاولابالنعمةيستطيون

لتهوجعلياالنعمة،فكفرواإبراهيم،طريقيخرسلكياهمولكنهمآمنا،@لبلد

من:@@لدعئ@لالةأبيهمدعحةكنتولقداثه.سبيلعنوصدواا،أند@

الأصمأ..نبد@نونجقو@جبنية

ربه،الىالمطلقإبراهيمتسيمالئانيةإبراهيمدعيةفيويبدو

هوالأصنامعباثةيجنبهأنيدعوفهوقلبه.مخ@ل@ر@خصفيبليهوالتجاؤه

منئخرىنعمةهذهز@نييثثمويستهدي@.بهذا@لدعاءيستعينهوبنيه،

نعم

نوربلىوجهالاتهالشركظلمكمنالقلبيخرجأنلنعمة

إلىو@لرود،والضلالوالحيرةالتيهمنفبخرجوتوحيده.بافىالإبمان
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لثتىالمذلةالدينحن@منويخرجوالهدوءوالاشقراروالطمأنينةالمعرفة

يدعرلنعمةإنهاالعبا@.لربالعزيزةالكريمةالدينولةإلىالأربب،

الأصناميددأنوبنيههوفيجنسهعليه.ليحفظهاربهإبراهيم

لهدهضلهامنكثرةسوعلمهشهدهلماهذهدعحتهإبراهميدعو

وم@فتحا@هاوسقبله!التيالأجيالوفيجيلهديالناسمىالأصنام

..9النلسمنكئيراأضللنإئهن)رتكئير:حلقوهمافتننحا

فأئاالدعاء.يتابعثم
ني،لهوبهايفتتنللمطريقيتعمن

تبفيفمنةأالعقيدةآصرةالكبرى،الآصرةفيمعيويلتقيإليئيتسب

تهف@
..9مني

غفورفإئكعصفي)ومنإليك:@مرهفأفوضمنهمعصاليمروأئا

اإبرأرحيم!
هيم؟

36)..

لافهوالحبم!الأؤاهالرحيمالعطرفإبراميمسمةتبدوهداوفي

منيعصيهلصالهلاديطلب
لهميمتعحلولاطريقه،عنويحيدنسله

ويلتي@رحمته.اثهغفرانإلىيكلهمإئماالعذاب،يذكرلابلالعذ@ب،

المعصية،ظليتيارىالظلهداوتحتوالرحمة؟المغفرةظ@لالجوعلى

الحليم!الرحيمإدراميمعهيكففلا

مفعمبقلبيدعوبخشوعيقفالئلام-عليهإبراهيم-فاهوها

الدي@لكريمربهيدعوبقدرةواليقينبافقةممتلئابربه،الإيمان

العلبم:السمبع@لدعاسبجبب

أفا،بلدامذا@جعلرثإبراهيم:قال@ذيأ
فيوارن@

من@مله

قليلا،فامتعهكفرومنقال:الآخر..و@يومباتهمنهمأمنمن..@@لثر@

عذ@@لى@فطزهثم
1أ@لبقرة:@لمصيراوبئس@فلر،@ 26)..

يزكدئخرئومرةللبيت.اثمنصفةإبر@ميمدعاءيؤكدنرئومرة

و@لخير.للفضلالوراثةمعنى
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منأفادقد)براهيم@ن
فيلهربهعظة

لقداولى.ا
لهقالفذ@نوعى

@لطالمينأ..ع@ديبناللاربه:إ

وعى
هذا@لبلدأهلافىيرزقأندعائهفيهنا،فهوالدرس..هذا

يعني:منويحددوستئنييخرس@ثمر@ت،من

الآخر!..وايومبالهمفمأمنمنأ

@لقفتالحليم@الأؤ@)براهبمإنه

عئمه@لذيبالأدبينأث@المستقيبم،

الشطرعنومبينامكملاربهرديجيئهوعندئذودعائه..طل!فيفيراعهربه،

الأليم:ومحيرمميؤمنون،لاالذينشطرعهسكتالذيالاخر

عذ@بلى@فطرهنمفلبلأ،فأمتعهكفرومنفال:أ
ونج@@لئلر،@

..9@لمصبر

ربهمامنتلفياهالذيللأمر@سماعيلإبراهيمذفيدثهديريمثئم

ئههعأيرسمهو@لركعو@لعاكمنللطاثفينونطهيرهالبيتب@كلد@د
آن:فيوتسمعهااللحظةتراهماالأعينكانتلوكما

منا@نكنقبلربناصاصماعل:@لبيتمن@لقو@مدإبراهيميرفعوبذإ

1@لعبم.@لمبعأنت ا،..كاأ@لبقرة:0

تحكى:حكيةبصيغةيدأالتجير@ن

اعلأ..@س@@@يتمن@لقواعداهيم@بريرفعثراذ

عنه@ا،لايكشفبالشاق@ذا@لخبر،بقيةانتظارفينحنوبينما

)ئهما@هافارؤيا@لخيال.لا@لي@رؤيةكفتلوكماإياهما،ويربنا
نكادحاعر@ن،

يبتهلان..صوتيهمانسع

كأئهاحاضرةكلهاوجو@لدعاء..وميعيفى@لدعاء،@لدعاء،فنغصة

@لتعببر@لقرآنيخصائص@حدىوتلكمنحركة..ضاخصةحية@للحظةنقع
ويحركوئرى،ئمعحاضرأ@لذ@مب،رد@لمثهد@لغف
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لمعاه"الفنيلأالتصويرحصيصتهإثهانهوتفيضويشخص،

الخالدبالكتا@اللائقالصا@ق،

البوةوشعورالبوة،يايمانالبضأد@الهالدعاء؟ثايافيومادا

يريدالذيوالشعوروالإيمادالأد@وهوال@هدهدافيالعقبدةبقبمة

لهذاومشمكرهمقلوبهملييعمقهوأنالألبيد،لورثةيعلمهأنالقرآن

@لسمغأنتإنكتقبلرنجا

هذهطلبإله
بهالاتحاهتهخالصفهوعملهي

@لرصىهي@رائهسالمرتحاةوالحايةاقه.إلىوخثوعقنرتفي

اتهلأدمتعلققبولهليوالرجاءوالقبول.
سميع

وراسلماعيمللدعاء

والشعور.النيةمن

وأرنالك.ملمةأمةذربناومنلك،مسلتينواجعلنارنجناأ

1ةالقرةأ@@لرجم@اتو@أنتإنكعليناوتبمناسكنا 28)..

لأنوالنعورالإسلام؟إلىالهدايةفيربهمامنالعونرجدإثه

ولاحوكل!وأنه@،هد@الهدىوأنةالرحمرأصابعمنأصبعيري@قليهما

@لمتحان.وال@هويرغان،يتجهانفهمابالمحه،إلأقوة

فيالأجبالتضامن@لنضامن..الملمة..الأئةطابعهوئئم
لق..ملمةئهةفويتا)ومنالعقدة:

هرامر@لعقيدة@ن@لمؤمن.القلباهتماماتعنتكثمفدعيةوهي

و)سماعيل-إبراهيموشعورالأول.هفهوهواللاغل،شغله

الإيمان..نعمةعليهما..اثه@سبغهاالتيالنعمةبقيمةالئلام-عليهما

الأربهمادهدعاء@@لىعقبهما،فيعليهاالحرصإلىتدفعهما
يحرم

إنعام..يكافئهلاالذيالإنعامهذافويتهما
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يدعماهيسيا@نولم@الثمر@منذريتهمايرزقأنربهمادعوالقد

وأنعاثاتهم،لهمويبئنمناسكهم،جميعأيريهمو@نالإيمالط؟منليرزفهم

الرحيم.@التو@هوأنهدماعليهم.يتوب

الو@ديبهذاأبنائهلبعضإسكانهيذكردعائهفيإبراهيممضيو

فيأسكنهمالتيالوظيفةويدكرالمحرم،للبيتالمجاصرالمقفرالمجدب
لهالقومهاالحدبالقفرهدا

زرعذيكبربوادذرئنيمنأسكنتإتي)رنجنا
بيتكعند

..9ليقيوا@لضلاةرئنالمانا؟،لمحرم،.ا

مى@جلهالذيهووهذاهاك،أسك@همأجلهمنالذيهوفهذأ

لحرماد.والجدبايحتملون

أقدة)فاجعل
@إليهمتهويالتلمىمن

تهويالتيوهيمجنحة،رفافةالقلوبتصورور@رفة،رقةالتعببروفي

@الو@فلكفيوأهلهالبيتذلكإلى

الجدبينذينديتعبيرإتهالجديبي

برقة

@،..@لثمر@من

لماذا؟كلمنعلهمترفالتيالقلو@تلكطريقعن

ماذلكعنليثأولكندعم!ويستمتعوا؟ويطعمياأليأكلحا
يرجحه

كث@..)براهيم:أ@يشكرونلعلهمةالثكورةإبراهيم

@تمة)ئهبجهار@لبيتالسكنىمدتيبرز@لسياقومكذا

وهويها@لى@لفلوببرفرفةالدعاءمدفويبرزدثه.كاملةأصولهاعلى@لصلاة

الوهاب.شكر@لا@لنعم)ئهنمر@تمن@رزفهمالببتاهل

جيرةقريئىموتففيواضحةتبدو@لمفلىقةهذا@لدعاءظلوفي



فيوهوالدعاء،اشجابةيعدشكرولالثه،قائصةصلاةفلاالت

ط!والثمر@القلوب

لتقيمالمحرمبيتهبجيارالاكةلذريةاتهدعاءعلىإبراميمويعقب
علىيطلعالذياتهلعلمتسجيلهالدعاءعلىيعفالله..وتشكرالصلاة

والأدعية@المطاهر@هوالقصدفليرودعاء.وشكرتوجهمنقلوبهمفيما

ولاوالجهرالسريعلمالذياتهإلىالقبتوجههوإتماوالمكاء.واقصدية

السماء:فيولاالأرضفيشيءعليهيحفى

@تهعلى@بخفىومانعلن:ومانخفيماتعلمإئكرئناأ
فيشيءمن

8،..3إبراهم:أ@لماعهفيولاالأرض

والثكرلالحمدلانهيلهحقل؟منعيهالمحهنعمةإبراهيمدكرو

فيشكر.يذكرالصالحالعبدشأن

رئيإنوإسحاق،إسماعيلالكبرعلىليومبالذيته@لحمدإ

لميع
هيمإلراألدعاع@ا

3 9..،0

ئجلوماامتداد.فالدريةالنفى.ديأوقعالكبرعلىالدريةومبة

بلىالفطريةالنفسيةوحاتجهالهاية،بقربالفردشعورعندلهالإنعام

لميعرئيبنةرحمته.فيويطمعالله،ليحمدإبراهيمو)ن.@الامتد@

بالعباثة@لكرللشكر.مديمايجعله@نلدعاء@تهالثكرعلى

عائق،،عهايعوقه@نوخوفهعلى@لعبادةتصميمهلهذافيعلنو@لطاعة

ويعينصلىف،عنهايصرت
دعائه:وقبولعزيمنهإنفاذعلى@نه

مقيم@جعكرثأ
دعاع@ونقبلرنجاذرئط.ومن@لضلاة.

برأ!
ا

يم:
4

@جالهمليهدايةبلاذريتهيتركالأبدعائه)براهيميمضينئم

@لبعبدة:



الكتابويعتمهمأياتك،عليهميتلومنهمرسولآفيهموابعثلأرلا

الحكيمالعزيرأنتإنكويزكيهموالحكحة
1الب@ترةأور 2 9

الرسولهدابعثةهيوإسماعيلإلراهملدع@ةالاستحالةوكالت

يتلر)1(،وإسماعلإبراهيمثويةمنرسوللعتةوقروفىقرودلعدالكريم

الأرحاسمنويطهرهموالحكمةالكتابويعتمهمالله،آياتعلي@هم

@لأ@وا

ئقدرهالديأوالهانتحقنى@يلكهاتخاب،:الجستحالةالدعية

ويفطون!يمثونالواصلبنوعيريتعحلون!الاسأدغيرلحكمته.اقه

صاليتجيرةمثفئخرى@يمرةالمفارقةتدوالدعاءهداطلولي

يرححه،رجاءالفلاةإقامةعلىلهأقهعوديجعلإلراهيموهداقري@.

الذيالرسولنويكذبىويعرصرد،عهايأوروممإله.ليولقهاتهويدعر

م@ولنيههوعليهيعبهاناقهيدعرإلراهيمكادسمايذكرهم
اسعده

ولوالديهلهالمغفرةلطلصالحاشعالصارعدعلثهإلراهيمويختم

ثتمثعملهإلأإنسانايفعلا@الحساب،يقوميومجميعأ،وللمؤمب@
يقميوموللمؤيخنولوالديلياغفر)رتجاتقصيره.فياللهمغفرة

برأ!@لحساب!
ا

1،..4هيم:

وئهدالصارع.الحلثعالدعاءثهدالطريل:المثهدويهي

يشهيرخي..متموجمرسيقيإبفعليعليها..والثكرالعمنعد@د
لعد

ج@لر@لته،إلىمعهالقلربتهفووثيعا،ظلاكلهالموقفعلىيحلعأد

لعمفبهالقلوبوتذكر
الصالحللعبدنميذجأالألبياءأبوإبراهمويرتسمال@ه.

عيه..@اله@صلو@يرولد@سمل-صمححد@وعلالهحللقد@صطفى@ل@(1)

كقة@لا@صطمىل@ن@لا@.لرصقادقال.@ثصقع،سو@فلةعى
زند@سمل؟س

صو@صطمى
مفيا.نجيمنو@صطمصمض،فيقرنجىشو@صطصفريخأ،كل@

مينخريحهلى@حد@و@ه@سلميعرحه
ث@.@75)وك@)ر34+حار@@



كماالاكر،الذاكر
قبيلبليهم@لحديثوحه@لذيناته،عاديكونأنينبغي

هذا

سدقرةكلفياللام-عليهإبراهيم-تكرارصلمحانيفرتا

لانهلهجانفإن."رب"أورئاأ"لكلمة:الميبالخلثعدعائه@فقر@

مغرى.@ث@بعدهمنولبيهلهاقهربوبيةيدكر

الرلرية.سصمةيدكرهإئصاالأل@ية،بصمةيسحانه-الله-يدكرلاإته

فيوسحاصةالجاهليات-معظمليجد@طموضعكنتقلمافالألحمية

قضيةالرلوية.قضيةهوجدلموضعداثماكانالذيإئماالعرية-الجاهلية

فيالمؤثرةالواقعيةالعمليةالقصيةوهيالأرضيةالحياةواقعديالديرنة

التوحيدوبيىوالحاهليةالإسلامي@الطريقممرقهيوالتيالإنسان.حياة

يديرأأنو)تارلهمفيكررد@هالاسيدينأنلإفاالواقع..عالمفيوالرك

وبي@والثركالتوجدليىالطريقمفرقهروهذارلهم..غيرليكرناللهلجر

العربثركيعلىيعرضوهووالقرآنالحياة.واقعفيوالجاهليةالإسلام

ماإلىيلفتهمكانالربويةتضيةعلىيهوالركيزإبراهيمأليهمدعاء
فيههم

س
الدعاء!مذالمدلولواضحةمخالفة

هوفإذاحوله،منالكرد@لىوتطلعالإسان،صيريستيقظوحي@

وي@ملوحمائجهم؟البثرلجاةنموسهفقةسم@@فامبلثرف@ماله،مسخر

له@لولالله،بقدرةمعين@لته،برحمةلهصديقهوفإذاحولهفيما

بدلاوتدبر.ويتفلفيتطلعالإنانضمبريشيقظحيندله..بتمخير@

يكونحينالسم،ربهإلىدائماويتطلعولكر.ويسجدويخعيرتجف

@لعماء.عليهيحفط@لرخاءفييكونوحي@يسرا،منهاليبدله@ئدةفي

شكر@ن،منبهايتعلقوما@لنحمةظحلسمتهيظلل@لذيوإبرايم

ويتجلىب@لضراعة،فيهوتئغالئكر،يظلله@لعبد@لخلثع،نراهكفر@ن..

@لسماء.فيفامبةش@ة،رخيةنغحةفي@لدعاءفيه



اليهودبينيثجركانفيماوورلهدلالتهالدعاءلهداوبعد@إن

المسدمةوالحماعة
الأطرات.متعددع@لهل@س

البيتقواعدلرفعإليهمااتهعهداللذييىالاسماعيلإلراهيمإن

صاليتسا@نيأصلوهماوالمصلين،والعاكفي@للطائف@وتطهيره

..@لكمسلمينواجعلنا)رنجاالصريح.باللسانيقولادإتهماقريث@

1القرة.أ@لكملحةأمةفويختناومن@ باللسانيقولانكما..(28

ويعلمهمآياتك،عليهميتلومنهمرسولافيهموابعثرتجاالال@الصريح.
..@ويزكبهموالحكمةلكنا@ا

الأئةوراثةيفررانوداكوهما@هذا
وصراثتهاإلراهيم،لإمامةالمبلمة

سبهأولىوهيإليه،تتجهالذيصيتهافهوروب@سوأء.الحرامللبيت

والنصارى!اليهودقبلةمنبهاأولىوهوالمثركين

ويدعيوالنصلىى،اليهحدمنبإبراهيمثياتهيربطكانلمىوإون
نسهيربطكانومنالورائة،نلكبببوالجنةالهدىديالعريضةدعاواه

دليسمع:سبإسماعل

يالالاربه:لهقالوالإمامة،لبهالوراثةطل@حينإلراهمإن

دعاأنولفا..@@لظالمينع@دي
بدعحتهخصقوالركةلالرزقالبلدلأهلهو

لو@ليومباأمن@من

كفتوتطهيرهالبيتبناءفيربهمالأمرداسماعلهوقاموحيى

افهيجعلوأنفه،مسلمبنيك@اأندعههما:
وأنمسلمة،امةيتهماضمن

أملمنوأرسللهما،اقهفاستحبمنهم..رسولابيتهاملفييبعث
محمدالبيت

اللهبأمرالقائمةالمسلمةالأئةيديهعلىوحققال@ه،عبدبن

اقهلدينالوارثة



ساقطة:ودعاوىواهيةحجج

المسلمةوالجماعةاليهيبينشجرديحاهامأ@حرأتؤفيإبراهيموقصة

متثحصحادنغمنالمديةفي

إسحاق-طريقع@إدراهيمإلىدأصولهمليرحعونالكابأهلإن

والركة،لالموولدرتهلهاللهولوعدإليه،لنستهمويعتزوناللام-عليهما

معهوعهده

والقوامةالهدىثاففسهميحتكرونئن@ومنلعده.منفرتهومع

يعملور!ماكانأئاالجنةلألفهميحتكرودكماالدي@،على

إصماعيل-طريقصإلراهيمإلىكدلكلأصولهالترجعقرل@وإن

وعملىةالبيت،علىالقوامةمهاوتستمدإليه،بنستهاوتعترالسلام-عليهما

وفضلهاالعر@،علىالدينيسلطانهاكذلثوتستمدالحرام،المسحد

ومكانتهاوشرفها

ييروالمراد
ربهالتلاهأدمدحطية،حطوةإلراهيمقصةفيلا

نثفأنإلىإماما..لللسوتنصيهواصطفاع@،اختارهفاستحقو@ختره

اشحالةمحمدء@لرسالةالمؤنةالملمةالافة
س

إلراهيملدعئاك

هذهوراثةلاستحقتالحرام،التمنالقواعدير@عادوهحاوامماعل

@راثةعليهتقمالديال@يدالسب@بذلكحميعآ،إبراميمفوية@ودالأمانة

علىوالاستقامةعليها،القياموحس@بالرسالة،الإيمانسببالعمدة..

لصحيحاتصورها

صمعنىالاسلام-أديبرر.القرآن@يالتاريخيالعرضئناياودي

الرسالةهووكانالأولى،الرسالةهوكاروحده-دتهالوجهإسلام

اعتقدوهكداإلراهيم،اعتتدهكدا
ويعقو@و)سحاقإسماعيلبعدهمن

آلتئئموعيى..موسىالى@اتهاالعقيدةهذهأسلمحاوالأسباط،

العقيدةهدهعلىفمى@ستقامالمسلمب@ى.سإلراهيمورئةإلىاخيرأ

ورغبعنها،فسقومنوللىاتها.عيهماو@ريثوريثها،فهوالواحدة



ع@نمسه
إلراهيم،ملة

العهدلهذاوراثةدقدوقدا@ه،عهدصفسقفقد

للىاله:

و@حتباثهم،أصطمائهمفيوالنصارىاليهوددعاوىكلتسقطعدئد

عنهمسقطتلقدوخلفاؤه!ورئتهوهموحفدت@،إلراهمألاءأنهملمجرد

دعاوىكلكذلكتسقطوعدثيالعقيدةهدهانحرلراصمانذالرراتة

قدلأنهموعملىته،عليهالقياموشرفالحرامبالبيتالاستثثلىليقريئ@

لاليوراتة@يحقهمففدوأ
صبانحرافهمقواعدهورالعالتهدا

لمعقيدته.
يحتصفيمااليهوددعاوىكلتسقط

أنينحغيالتيلالقلة

فالكدلآالمل@ونإليهايتحه
إدراهيم.أديهموقلةقلتهمهي

فيويجدونداليهودكانلقد
الكعبة،إدىالقبلةتحويلمألة

أوعرالاثسالشهرالمقدسليتإلىمجج@هاللهرسولصلىأدلعد

الهحرة.عرسالطع

اتخاذوأنالأولى،وهرالأصلهوللمسلمشقبلةالكعبةاتحادإن

معفياللهليهامعيةلحكمةكانالفترةهدهالمقدسبيت
فقدهذا

والتتكيداللبلةابتعاءويعيدود،الصوصوعهدافييدئوناليهردظل

مامثالعلىالصريح-الحقواللبس
بكلالدينهداأعداءاليوميص@ع

جديى.بيانكيدهمعليهماتهيردوهاالدي@!هداموصحاتسموصوع

إنالمثركين.منكانوماحنيفا،إبراهمملةفاتبعواا@ته،صدق)قل:

بئنكيات7فيهللعالمينوهدئمباركاببكةللذيللنمىوضعيتأول

ومنإبراهيم،مقام
استطاعمنال@تحجالناسعلىود@هآمناكاندخله

9عمرأنآلأبيلأ@إليه 5
0-9..،7

ماالإشارةولعل
تصيالمح@.صدق)قلةقولهفي

تقريرهسبقما

في
للم@سمثابةليكونو)سماعيلإلراميمباهالبيتهداأنسالأمر،هذا

باتحالأمريجيءثنمومنومصلى.قبلةلديهللمؤميىوليهونوئمآ،



ليإبراهيم
مته.

صورهكلالترد@يمنالمبرأالحالصالتوحيدوهي

يدلهمالفرآدداهوفهااهيم.إس@رثةهمأئهميزعمودكانواواليهود

الحقيقةهدهويؤكدضرككلع@الميلوأنهإلراهم،@ي@حقيقةعلى

هملالهمدماالمشركين.كادسمالألهومرةحنيفأكانلألهمرةمرتين:

الأرضفيوصعسيتأولدهوالأصلهوللكدةالانجاهأنيقرر

@للعبا@
أنإلراهيماتهامرمدلهاوحصص

يحصصهوأدقماعده،يرفع

للعالمي@،هدئوجعلهماركاوجعلهالسجيوالركعوالعاكميىللطاثميى

مقامأتهعلىليةعلاما@ولمحيهإلراهيمملةاللهلديرالهدىعدهيجدون

إبراهيم-كارالديالأثريالحجرهوالمقصودإن)ولقال.إبراهيم.

الحليفةعها@رهلالكصةملصقاوكانالناء،أئاءعليهيقفالسلام-عليه

رصىعمرالرا@ثد
عهاته

لهيطولونالذيريرشلاخى

المصلشعلي

منواتخذوا@تعالى:لقولهمصلىيتحدوهأدالمسلمودأمروقدعده

1المرهأمصنى@إبراميممفام 1 2 5
0..

الدياطهلتهوقلة.للمسلمضا@هاختلىهالذيالبيتهو@هدا

أسيهمليتوموللصا@ةالأرصفيأقيمليتأولوهوالكرأمة.هدهلهحعل

إبراميم.منةهووالإسلاملهإلراهملاءعلىشهاهدو@يهإلراهيم،
ية@

وهوالصلمودإيىيتجهبأدليتأولىهو
الأمانمثالة

وليهالأرص.لي

الدي@.هدامثابةأتهسماللنلس،هدى

اتهأنيقررنتم

ترماالستهداإلىيححواأدالناسعلىيرص

سيلا@.إليهاستطاعمنايتحجالناسعلىلأو@هثلك:لهم

دعوويارالإمامة،الصلمةالافةينلىعونالديفالقرآفىويواحه

@ي@حقيقةفيويحادلوروالرسالة.النتئالرسول-حم
الأصيلةاقه

الصحبحة؟



منإلآإبراهيممئةعنيركب)ومن
فياصطفيناهولقدنفه؟سفه

ويعقوب.بنيهإبراهيمبهاووضىالصالجن،ل@نا@خرةفيوإئه@لديخا،

البقرة:أ@مسلمونوأتمإلاتموتنفلاالدينلكماصطفىا@هإنبننييا

1 3

هي
ملة

عنهايرغبلاالحالصالإسلامإلراهيم

ظالمإلآوينمرف
اصطفاهالذيإدراهمدها..مستهترعليها،سميهلفسه،

لهوشهدإماما،الدلياليرله
رثهلهقال)إذاصطفاهالأخرةلي

الأمرتلتيفورواستجدينحرف،ولميرت،ولميتلكأ،@لم@أسلم

.@العالمينلربأسلحت)قال.

هده
مي

ملة
يكتفولمالصريح.الحالصالإسلامإلراهيم..

بهاووصىثويته،ليوصيتهوجعلهاعقبه،فيتركهاإنماسنمسهإبراهيم

كمابنيهإبراهيم
يتشونالذيإسرائلهوويعقوببيه.يعقوببهاوصى

حده،ووصيةوصيته،يلبررلائتمإليه،
إبراهم!وجدهم

@ختيوهفيعليهماقهبنعمةليهويعقوبإلراهيمم@كلفكرولقد

الدير

..@الدينلكماصطفىانهإقبني

توجبماماوأقلاتحاه.ولالعدهلهماختيلىفلااخيلىم@لهر

واصطفائه،احتيرهدعمةعلىالشكرهوعليهم،الحهوفصللهم،ا@هرعاية

هذهوإلاالأرضهذهيركهاالأفيوالاحتهادلهم،اختلىهماعلىوالحرص

..@مسلمونوأتمإلآتمونن)فلاديهم.محفوظةالأمانة

لقدسانحة،النرعةفيهيوها
إلىيدعهممالديالرسولجاعصم

إبراهيم..أبوهدعاهاالتيعهةا-ثمرةوهرالاسلام،

وقصةإبراهيم:معالعهدلفصةالحاسم،النلىبخياليانهذاظلفي

يناث@الدين؟وحقيقةالوراثةولحقيقةالمسلميى؟كعةالحراماليت



ومحالهم،وجدلهملحججهمويعرضالفعاصرين،الكتبأهلاثمكاءات
كذلكثليل:والاذعاء*است،يهيبدوكماشاحبأ،صيفأضكلههذايخدو

المتعنتون:إلاعنهايحر@لاملةث@طيعيةعقيدةالإسلاميةالعقيدةتبدو

متةبلقل:تهندوا.نصارىئوهيعأكونواةوقالوا،
حنيفأ،إبراهبم

بلىانزلوماإلينا،أنزلوماباك،آناقولواالمشركينمنكانوما

وعيسى،موسأوتيوماوالأ@اط@ويعقوبوإسحاقوإسماعيلإبراهيم

بيننفرقلارنجهم،منابخترنأوقيوما
أحد

فإنملحون.لهونحنمنهم

شقاقفيهمفإنمانولواوإناضدوا،فقدبهآمنممابملآفوا

1الفرةأ@العليمالمبعوهوالهه،فسيكفيكهم ا،.ك@-35

كولواالنصرى:قولوكانتهتدوا،يهحدأكولوااليهود:قولكانوانما

بكلمةجميعايو@جهمأنيثي@ذيهليوجهقوليهماتهفجمعتهتدوا.نصارى

..@الشركينمئكانوماحنيفا،إبراهيممئةبل

وابيكم،أبيااهم،إسملةإلىوألتمنصجميعأ،نرجعبلةقل

منكان)وماعليه.ربهمعالعهدوصا@الاسلام،ملةوأصل

تشركون..ألمبينماالحشركين،..

إبراهيملددصللدين،الكبرىالوحدةلإعلانالمسلمي@يدعوثثم

الكتابأهلودعيةالأخير..الإسلامإلىمريم،ب@عيىإلىالأنبياءأبي

ةالو@حدالدينبهذاالإيمادإلى

إبراهيمإلىأنزلوماإليا،أنزلومابا@،آمتاة)قولوا

..@عيل...إسماو

هيجميعأ،الرسلوبينجميعا،الرسالاتبينالكرىالوحدةتلك

م@تحعلالنيوهيالإسلاميالتصورقاعدة
ثةالمارالأفةالمسلمة،الأفة

دي@علىالقائمةالعقيدةلتر@ث
الأصللهذاالموصحلةالأرض،فيالله



النظامستجعلوالتيونورهدىعلىالدربفيالسائرةالعريق،

فيالحياةالحميعيملكالذيالعالميالنظامالإسلامي
تعصب@ونظله

للنلسمفتوحامجتمعأالإسلاميالمجتمعمنتحعلوالتياضطهاد.ولا

وسلام.مودةفيجميعأ

عنالحديثكافىلقد
بهماأحاطوماوع@ارته،لائهةالحرامالحسحد

وثي@ولنيهإبراهيمحولوالمشركينالكتابأهلمعوالحدلةملابسكمن

تحويلعنللحديثتمهيدخيرالحديثهداكانووصيته.وعهدهوقبلته،

سالمسلمي@تجلة
@لفترة.هدهبعدالحرامالمسحدإلىالأقصىالمسحد

و)سماعيل،إلراهمبناهالديالحرامالمسجدإلىالمسلمينقبلةفتحولل

فييبدوالطويلالدعاءودعما@لك
الطبيعيالاتحاههوالسياقهذا

الحميالاتجاهفهورلهمعوعهدهإبراهيملدي@المسلميىوراثةمعالمطقي
التاريحفلثيئهالذيالشعوري،الاتجاهمعالتلىق
بهداإبراهموعهدالمملمش؟مريكودأنإبراهمإلىاللهعهدلقد

لاو@ضلهاللهعهدوراثهأنإلراهيمعلمولقدصعده،سلهإلىالاسلام

تكون

اليتقواعدلإقامةوإسماعيلإبراهمإلىاللهعهد

الوارثةهىالمسلمةوالانةإلبهما..اقهعهديرئورمىبرتهلهما،تر@ثفهو

اللهلعهد
أفىومطقيإفدفطيعيعليهما،اللهولفصلواسماعلإلرأهيممع

المحهليتترث
قلة.مهتتحذوأنمكة،في

يتحهالديالأقصى،المسجدإلىالرمانم@فترةالملموداتجهلإدا

خاصةلحكمةالوحههدأكانفقدوالنصارى،اليهودإليه
إليهاأشارالتيهي

أهلأبىوقدالملمة،الاثةإلىلالوراثةيعهدأنشاءوقدالقرآفى

1@لايك@لقرة،مررةجعر@(1) 4 10-1 5



هذهفيفئلىكحاالإسلام-وهوإبراهيم-ثي@إلىيفيئراأنالكاب

رلوا
ثة..ا

اللهبيتإلىتحويلهاأو@نه...فيالقبلةتحوبلشاء@لتهوحين

حسيأالورائة.خصائصكلللمسلمينلتتيزإبرأهيم.بناهالذيالأول

منالفصلوورائةالقبلة،ووراثةالدين،وراثةوشعرريآ،
جميعأ.الله

والنصارى-اليهودالك@-أهلم@احهةليالكريمالفرآدويمضي

أنهالهودفيزعماللام-عليهإلراهيم-فييحبرنوهمموقفهمبسخف

مطقإبراهمأنحينعلىنصراليأ.كادأثهالصارئويزعميهه@أ،كان

النحوهداعلىديهوالححاجوالاكجيل.للتهارةسبقوالنصراية،لليهو@ية

علىكانلقدإبراهم..عليهكادماويقررإلى@ليل..يتندلامراء

ا@هوعلى@هجه.يشرودالدينهموأولياؤها@هلمحير

حطويتبيىوهؤلاء،هؤلاء@عاء@@@تسقطثتمومنالمؤمنينولي

القرون.نواليعلىبهموالمؤميناللهرسلبينالهاصلالإسلام

@تور@ةأنزلتوماإبرايم،فيتح@ونلتم@لكتابأهلا@

6ةعمرادآلأ@تعقلون؟ئنلابعده؟منالأوالإنجيل

محقدحدثنيإمحاق:محضدسقال
ثابت-زيدسمولىألي-ب@

رصيعبلم@اب@صعكرمة-أوحبير-بنسعيدحدثني
قال:عنهمااقه

عده.فتنلىعيا@اللهرسولعنديهودو@حبلىنجراننصارى@جتمعت

إدراهيمكانماالنمارى:وقالتيهو@يا.الأإلراهيمكانماالأحبلى.فقالت

فيونتح@يتم@لكتابأمل)ياتعال@:اللهفنزلنصرايخا.الأ

الأبة.ميم،..اإبر

هذهكانتوسياء
نصهامنفظاهرتكن،لمأوالآيةنزولفاصبةهي

معأويثقوو@لبيمعوحجاجالكتاب،لأهل@عاء@@على@ردالزلتانها



سوالهد@مجروالرصولحصرةليالمعضلعضهم
هو@الاذعاء@هده

اتهعهد@حتكلى
@لنبوة.ليتهلييجعلأدالتلام-عليهإلراهيم-مع

كدلك.والمضلالهدايةواحتكار

دينعلىاثهيكل@النيدعوىتكذيبهوالأهم-هووهداثتم-

فيالمسلمينوتئكيكالاولى؟الحيميةورثةهمالمسلمي@وأنإلراهيم،

الأقلعلىبعضهمنم@سفيالريبةأوتالحقيقة،هده

اللهيددتموس
@هم

يستندلاالذيمراعصمويكش@التدي@!هدا

إذن@كيصالإلجيل.علىوسالقالتوراةعلىسابقفبراميمإلى@ل@.

تبدوللعقل،مخالفةدعوىإنها3لصرانيأيكود@فنكيفئويهو@يا؟يكود

التويح.إلىالاولىالمطرةلمحردمحالمتها

لهيدلورماقيمة@قاطو!لهم،التديدفىيمضيثئم
ججج،مر

والحوار.الجدلفيسليبممطقيمحهحعلىاعتما@صموتلةتصتهموكت

بهلكميىيخماتحاجونفلمعلم،بهلكمفبماحاجخمهؤلاءأتم@ما

وأننيميعلموا@هعلم؟
ليجادلواوقد..(66عمرانآلأ@تعلمون؟لا

الأحكامبعصفيجادلواأتهميدوكماصالسلامعليهعيسى-أمر
معرصون.وهمتولواثم@ينهم،ليحكمألمحهكتا@إلىدعواحي@التريعية

سابقهوفيمايحادلىاأدأفاالأمر.منيعلمونماداثرةفيوذالىهداوكان

كادولولهسندلاالذيالأمرثهووثيالاتهم.كتبهمووجودوححث@م،على

لاالذيالمراءوهوالجدل@لذ@إن@الجدلفهوشكليأ.سدا
علىيير

حالههذاكانوم@والهوى..@دالغرض!ومومهح،
بالثقةحديرغيرلهو

الياوانتهىإفاحتىيقول!لماأصلالالاستمعجديريخرلليقول.فيما

أساسه،م@جدلمقجمةإسفاطص
ولزع

الئقة
يقررعاديقولون،وممامهم

هداحقيقةيعلمالذيصبحانه-فهو-ال@ه.يعلمهاالتيالحقيقة
الاريخ

إبرامم.عدهعلىنزلهالديالدي@حقيقةكذلثيعلمالديوهوالعجد،



سلطاربلاويملىييدلأدإلأقول؟لقائلمعهيبقىلاالديالفصلوقوله

ومامسلمأ.حنبفاكانولكننصرابأ.ولايهو@يأإبرامبمكانما

7،..6عمر@ت:آلأ@الم@مركينمنكان

قررهمافيؤكد
كانمااللام-عليهإبراهيم-أنضماسقبلمبى

كانأنهويقرربعده.إلاسوالالحيلالتوراةانزلتومانصرانيأولايههديأ

الثاملمسلماكادفقدإلآملةكلعنمائلا

وبيانه..نفصيلهمرالذيللإسلام

منكان)وما

متضمةالحقيقةومده
حنيفاكان)ولكنقبلهاقولهدي

عدةإلىيتبرهناإبرازهاولكر
من

ةو@لتعبيرالإشرةلطائص

-

تلكإلىا@تهى@مرممالدينوال@نصارى-اليهردأدإلىأولألير

يحديأ)براهيميكودأديمك@لائموم@المنحر@ة-@المعتقد@
مسلما!حيفأولك@لصراليا.ولا

يلتقيان.لادآخر.ش@ءوالشركشيءالإسلامأنإلىودثر-

يلتقيلائتمومنمقتفاتهوكلخصائصه،بكلالمطلقالتوحيدهوالإسلام

أصلاالثركألوانسلونمع

-

ويبر
علىأنهمكدلكفريث@المثريرسدعوىإلطالإلىثالثا

)وماثركونوهممسلم،حيففهومكة..فيليتهوسدن@إبراهيم،دي@

!@المشركينمنكان

منكانومامسلماحنيماكانالسلام-عليهإلراميم-أنداموما

يذعيانأيضا-المشركينأوالنصارى-أواليه@منلأيفلي@المشركين،
عقيدنه.عنبعب@دونوهمثينه،علىالرلايةولا@رائة،
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الإسلام.فيالناسعلهايتلاقىالنيالأولىالوشيجةهيوالعقيدة

تلكانبتت@فاأرض.رلاجن@ولارومةولانسبعلىيتقونلاحين

إنسانالإسلامنظرفيفالإنسافىالإيماد.أهليتجمعالتي@لوشيجة

العقدةعلىتلاقىفهرغومنإنسانأ.فهجعلتالتيبالنفخةبروحه.

منالبهائمعليهتتقيماثلعلىيلتقيولافيه.الروحخصائصأخص

ليم!والحدواوالمرعىوالكلأوالحنىالأرض

الناسمنجيلولينومجم@ة،مجم@ةوبب@وفر@فردليىو@لرلاية

فيهايتلاقىالعفيدة،وشيجةسوىىوشيجةإلىترتكىلاوجيل،

الملموالحيلالمسلحة.والجماعةالمسلمةوالجماعةوالمؤمن.المؤمن

المسلمةوالأجيال
الدمفياصليراءومنوالمكان،الزمانحدود@راءس

منواللهوحدما-لالعقيدةلياء-ويتجمعون،و@لجنى،والقوموالشب،

الجميع:وليورائهم

واثذينوهذا@فيي،ائبح،لنذينبإبرايمالناس@رلىإنأ
وليوا@تهأفوا.

1"لمؤمنين@ لملأ،..عمران:ل1

إلىو@حتكمواسهجه،علىوسارواحياته-فيإلرايم-اتبعيافائذي@

سنته
معهيلتقيالذيالبيهذاثئمأرلياؤه.هم

اللهبشهاثةالإسلامفي

إبراهيم-معفالتقوا@هالنبيئبهذاآمنهاالذبنثمالثاهدين.أصدق

والطريق.المنهجلياللام-عليه

لمؤمنين،..@وليتهوا@

يتولونولاولولونهبراته،وششظلود)بيه،ينتمونالذيرحزبهفهم

ومنوالقرون،لأجيالا@@ر@سواحدة.وائةو@حدة.@مرةوممغيره.ا@حد

الأرومات@راءرمنوالأجنمس،القويك@راءومنوالأوطان.المكان@راء

وا

بالكئنتليقالإنسنيللتجمعصورةلىقىهيالصورة



تسمحالنيال@يدةالصورةهيانهاكماالقطيع!م@وتيزه

ئ@يئاءسلكليمكىاحتيلىيفهاالو@حدالقيدلأدقيود.للابالتجع

علىالأمر.ليتهيبفسهيحتارهاعقيدةدهوالذاتية.لبر@مت@لفسهعنيفكه

ولاالجن@-هيالتحمعرابطةكانتإنحه-يغيرأنالمرديملكلاحي@

يغيرأنيمنكولاالقم-هيالتجمعرابطةكاتإدقومه-يغيرأديملك

إنلغته-يغيرأنلريملكولااللود-هيالنحمعرابطةكاتإنلونه-

هيالتجمعرابطةكانت
كالتإدطبقته-يجرأدسسريملكولااللغة-

كانتإداصلأيغيرهاأريتطيعلاقدبلالطبقة-هيالتجمعرابطة

كماوراتةالطبقات
أبدأ@ونقانمةالحواحزتبقىثتموصالهدلي

الأمروالتمور..والعفيدةالفكرةرابطةإلىنردلمماالإلاني،التجمع

أوأصلهتعييرلدونلذاته،الفرديملدوالديالفرثي،للاقتحالمترود

أساسه.علىالصفإلىينفموأنيختاره،أنطبقتهأولغتهأولونه

مسألةتجمعهرابطةيجعلللإنسان،تكريمم@يهمافوقوفلك

لهالمميزةعناصره،بأكرمتتعلق
القطيع!من

ز@دعلىتتجمعأناسيالإسلام-يريدهاكماتعيئى-انإفاوالبشرية

سياجحلفقطعانأتعيشوإما@نالشعوروعلامةالقلبوسمةالروخ
للماشيةيقاممماحدودوكلهاواللون..الجسىحدودالأرضية،،الحدود

بقطيع!!!قطيعيختلطلاكيالمرعىفي

الإيمان:وقافلةالتوحيدأفة

وقيمه.فيهإبراهيمقالوإذإبراهبم:أدعحةهيالتوحيددعئإن

فيباقيةكلمةوجعلهاشهدبن.فإنهفطرنيإلأ@لذينعبدون،مئابراءإثني
..(28-26الزحر@:أ9يرجعونلعلهمعقه

الباطلة،عقيدتمبهامخالاوقومهأباهبهاو@جهالتيهيالدعيةهده



أباهوجدأنهلمجردبهامستمكولا@لموروثة،عباثتهم@راءنساقيخر

واضحلفظفيمنهاالمطلقنبرئهنبكل@فييجاملهململلعلها؟وقومه

ائذيإلأتعبدون،مئا@بر@إتيةةبقولهالكريمالقرآنيحكيهصريح،

.@سيهدينتهف@فطرني

الذيال!يعبدونمفاوتبرئهالتلام-عليهإبراهيم-حديطويبدوس

يشركونكانواإئماأصلا.اللهوجودويجحدونيكفرونيكينوالمأنهمفطره

بصفتهووصفهال@ه،واستثنىيعبدود،ماكلمنفتبرأسحاه،معهويددونبه

وهوابتداء،الطادةتخقالتي
بحكملالعباثةالحقيقفهووأنثأه،فطرهأنه

فطرهفمدفطره؟الذيهوأئهبحكمله،ربهلهدايةيقيةوقررالموحد.أئه

يهدي@.كبفأعلموهولبهديب

التيالترحبدكلمةالحياة.بهانقوماليالكلمةهذهإلراهبمقال

قالها:الوجرد.بهايهد

يرجعونأ..لعئهمعقبهفيباقةكلمة)وجعلها

الكلمةهذهإقر@رفيقسطأكبراللام-عليهلإبراميم-كانولقد
دي

قامولقدوعقبما.فويتهطريقعنلعده،سالأجيالإلىو)بلاغهاالأرض،

ومحفد-وعيسىموسىالعزم:اوليمنثلاثةمنهمكانرسل،ببهبهاس

يقحالقرونكر@تبعدواليحوسلامه.اللهصلحاتعليهمالرصل-خاتم

منأكرالأرضفي
بكلمةبدينونالكبرىالديانكأتبحسمليون@ألف

منهميضلعقبه،فيبايةالكلمةهذهجعلالذيإبراهيم،لأبيهمالوجد

لاباقةهيولكنهايضل،منعنها
لاثابتةتضيع،

لاواضحةترعزع،

فيعرفوهفطرهمالذيإلىيرجعون..9يرجعونلعلهمالباطلإبهايتلبس

ويلزمي.فيدرءالواحدالحقالىويرجعونعبدوه.و

لمالكلمةهذهولكن)براهيم.قبلالتوحيدكلمةالبثريةعرفتولقد
وصالحوهحدنوحلسادعلىعرفتهاإبرامبم.بعدمنالأالأرصفيتستقر
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هذهعلىيقمعفلهميتصللمالذي@الرسلمنوكيرهم@@درب@،

فيمتصلةظئتإبراهيملانعلىعرفتهافلئاولها.لها،ويعيثىالكلمة،

الهكانإذاحتىيقطعرن،لامتصلردرسلبعدهمنعليهاوقام

الرسلءحقممحضد@-:(1)لهابائهوأشبهإسماعيل،نسلمنالأخير

الحياةتجعلالتيالثاملة،الكاملةالأخيرةصورتهافيالتوحيدكلمةوقاثل

وكلللإنانلثاطكلفيأثرالهاوتجحلالكلمة،هذهحولتدصركلها

تصور

هيلهذه
وهذه@ليه،يتشونالذيإلراهيمأيهمندالتوحيدقصة

هي
ديباقيةإلرايمجعلهاالتيالترحيدكلمة

مدهعقمه،
هذاإلىتئيهي

إلىيتسبرنمنيستقبلهافبهفإبراهيمعفمنو@حدلانعلىالجيل

اإلر
بم؟اإلروملةهيم،

لغدلقد
ومتعهمالعهد؟بهم

عليهمطالحتىجيل،بعدجيلاال@ه

منكرفعريبةفيهمالتوجدكلمةوأصبحتإبراهيم،ملةولسياالعمر،

الأرضيةبالمقايي@السماويةالرسال@وقاس@اصاحبها@موأ@ستقبالواستقبلها

يزاد.كلأيديهمليفاحنل

الراحدة:الأمةهذهلأولالمسلمشتصلإبراهيمقصةفيالجرلةإن

ميفإثاالإيمان.قافلةة:@لو@حىالقافلةومذهالتحيد.ئئة
ممتدة

يى

بد@رسولحلرصعن
مرص-للمااع@اث@علنعرص@الا@ن@

رحل@فحم-عله

سضرث
كألهرحال@

فلدا@قرب@@لحمعيهمريم-@ىعشى@در@يتنزفارحالص

لهر@بتمىل@ثا@فرب@فم-عبه@ر@بم-@ر@يتسحيسننهأعر@هبرر@بت،

يعننعاحكم-شها
فيو@رحان(147)وكثا(6)صلم@حرحه."نضه

كأكثلا)رقم@لإحادلينحررو@ه@صحيحه

رعيمريرة@بيوس
رليم@@ر@صي.ئسري@يلة@@لهرسرلتالتال.عه@اله

له،ؤئد.و@هالضة

(51)3ر@هو@لإحادصحغل@سنادجان@هنرو@ه
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إتهاالعقيدة..وشيجةتنافيوشيجةكلمنمتبرئةبالإيمان،متميزةالبزمان،

ةاسووفيهالاولى.الحنيفيةوصاحبالأولأبيهم)براهيم.فذالممتدةالامة

عاناماالتيالتجاربوفيالسيرة،فيكذلكبلوحدها،العقيدةفيلا
مع

لعقيدتهوتجردمعه،آمنومنمومنهاخلصثئم@وفائجها؟القرابةعاطفة

وحدما:

،إ
الممتحنة:أمعه،والذينإبراهيمفيحسنةئموةلكمكانتقد

..

علىممتدةوأسئطمل،وماضعريق،نسبلهدإذاالمسلموينظر

إبرإهيم،إلىر@جعهو@ناالزمان.اماد
فيبلفحسب،عقيدتهفيلا

رصيدهمنأكرالتجاربمنرصدألهأنفشعركذلك.عاناهاالتيتجلىبه

فيهيعيشالذيحيلهرصيدوأكبرس@لشخصي

افه،بدي@المؤمنينمنالزيانشعابفيالممتدةالقافلةمذه@ن

مالمثلمرتقد@لثه،رايةتحتالواقفب@
تجربتهافيانتهصوقدبه،يمر

علىيثقتكليفاولامبتدعأولاجديدااثمرفليىاتخذته.قرار@لى

ويرجعالعقيدةفيمعهايلتفيعريصةطوسلةلأئةلهإنثئم

وبينبينهالروالطاتجت@نا@ليها،
ضخمةشجرةمنفرعفهوعقيدته.أعداء

اولغرسهاالتيالشجرةوارفةالفروعكئيرةالجذ@رعميقةبامقة

دلمسلمين.!ا
ر
ا

هيم..

المهاجرون.بعانيها@لملمونالتيلالتجربةمعهوالذينإبراهيممر

تعبدونومئامنكمئرأةإنالقومهم:قالوا)إذحشة:اسوةوفيهم
ين

خىاء@بداو@لغ@@لعداوةوي@نكمبيتاوبدابكم،كفرنا@لة،لون

4،..الممتحنة:ألقلأستغفرنلأيهإبراهيمقرلالأوحدهبات@تؤمنوا

والإيمانالكفروهووعالاتهم.ومعبيعاتهم@لقوممنالبراعقفهي
وميوحده.بالثه@لضيؤمنحتىتنقطعلاوالغضاءالعد@وةوهيبالث@.
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بعدوالأواصرال@ثمئجمنثيئاتستبقيلا@لتيالجازمة@لحاسمةالمفاصلة

هذهثلفي@لخطابلصلهذاوفيالإيمان.وآصرةالعقيدةوشيجةانقطح

معهوالذين)لراهيمقر@روفيجيل.@يفيبها@لمؤمنيمرالتي@لتجربة

@لدين.يومإلى@لمسلمينمنلخلفائهماسهة

وهولأليه-إبراهيماستغفارفييجدالمسلمينبعضكانولقد

قرباهمبذويالموصولةومشل@رهمالحبيسةعهاطفهممنهاتنفذثغرةثرك-

لأبيه:قولهفي3إبراموقفحفيقةلهمليثرحالقرآنفجاءالمشركين.من

لق..لأستغفرنإ

وهوقالهعلى@ثرد.أبيهإصر@رمنيسيقن@نقبلمذاقالفلقد

دصلفيجاءكمامنم@تجزأعدو@تهأئهلهتبئنفلماويترقعه:إ)يمانهيرجو

@لقصةسياقفيسبق

والإنابةبالتوكلبلي@ونوجهلثه،كلهالأمرفؤضإبراميمأدهناوثت

حال:كلعلىإليهوالرجوع

منلكوما@ملدأ
الهه

وبليكأنجناوبليكتوكناعليكرئناشيءمن

4،..الممتحنة:أ@لمصير،

إلرايمفياضحةالإيمايةالسمةمرلثه،المطلقالتسليموهذا

كحلفة@لمسلمي@.أبنائهقلوببليهاليجهفايبرزها
من

@لتربيةحلقت

وسماتملامحصثناياهفيماوابر@زعليه،والتعقبصبالق@و@لتجيه

الكريمالقرآنطربفةعلىوتوجبهات

لاربنالمولاه:أونجحل@إبراهيمدعاءبفيةإثباتفيلهذاويظرد

..9كفروالئذينفتنةتجعلنا

كادلويقولرفى:@ذلهم،فتنةذلكفييخكونعلينا.تسلطهمفلا

ني@مر@يمتصةفيلبرصرد@رحمة،@فظرنصل(1)
نا@لكب.@



يح@يالإيماد
ماكثيراالتيالثمبهةوهيوقهرناهم!عليهمسلطاماأهله

أهلعلىالطغاةويتسلطالحق،مىالباطليتمك@حينالصدور،ليتحيك

للابتلاء،يصبروالمؤمنالفترات.منفترةفياته-يعلمهالحكمةالايمان-

وسبهةفتةيحعلهالذياللاءيصيبهألآيدعواتهأنيمنعهلاهذاولكى

الصد@ر.لينحبد

لا،..واغفرةأالدعاءوبقية

التيالعباثةلمستوىمنهإدراكأالرحفن.خليلإلراميميقولها

بهيكافىءالذيالمستوىبلوغعنلبثريتهوعجزهرله،مهيستحقها

7يمجدوآلاعمماافهنغم
فيليكونرله،مىالمغفرةفيطلبوكبرياعهج@ل@

بعده.يأتيولمنمعهلمناسوةطلبهوليشعوره

و

حتيم
لهداالمناسبةبصفتهرلهيصفواشغفلىهو)نالتهدعاعه

ةالممتحنةأاله@الحيهمالعزيزأنتإنك)ربناةالدعاء

تدبير.منيمصي@يماالحكيم:المعل،علىالقاثوالعزيز:

استسلاموفيمعه،والذي@إدراهملموقفالعرضهذانهايةوفي

معويكررها،الأسحةفيقرريعحدو)نابتهإلراهيم
لقلوبةحديىلمسة

الأخر.واليوماتهيرجوكانلمنحةأسوةفيهملكمكانلقد

..(6ةالممتحةأالحمبد@الننيهوا@تهفإقيتوذومن

واليماللهيرجوكانلم@متحققةمعهوالذينإبراهيمليفالاسئ
الرهطهذاعاناهاالتيالتحرلةقيمةيدركونالذيلأهمهؤلاءالأحر.

واليومافهيرجوكانفمنتهدي.وسابقةتتغ،ام@ةليهاويجدونالكريم،
سللحاضرينموحتلميحوهومنهافلبنخذالآخر

فأئا
عنيترلىأنيريدمن

طريقعنيحيدأنيريدمنالمنهج.هذا



منينسلخأنيريدمن
5هذا لالتهفماالعريق.1

إليه-حاجةمن

هر@لغني@ته@@إنسبحانه-

تاريخهمأوائلإلىاثواحهمالمؤمونعادوقدالجولةوتنتهي
تجلى@همهاوعردالأرض؟دينثأتهمإلىبذكرياتهمورجمهاالمديد،

مرواسبليهانتهىالذيالقر@رصر@واالمتطاولة،الأجيالليلهمالمذخورة

فبها.السالكبنأولهملشواقبلمنمعبدةطريقاووجدوهاالتجربة.بهذه

فلاالمؤيخ@،ركبليتصلويكررهالتصررهذايؤكدالكريموالقرآن

جيلليوحدهكانولرسالك-الوخةاوبالعربةيعر
مثقةيجدولاا

في

الطريق!فيمعهالسالكونبهلهضنكليف

ثينإن
اثه

@لماضيموصولالبثرية،ماضيفيأصيلعريقمنهج

فذحلقاتهاتصلتالذيالت@يدمنبعوهو)براهيم،أبيكم)ملةبالحاضر:

@فحو@بينهاتمصلولمالأرض،منتقطعفلماللام-ع!إلراهيم-عهد

إبراهيم-قبلالرصالاتبينكانتالتي@@العقيدةلمعالممضيعة

علبه

سمى
قبلكذلدسلالملميسماهاالموحدةالاثةهذهالله

هذاأوفيقبلمن@لمسلمينسمثمهوالقران.إفيكذلثوسماها

..(78الحج:أ

الائةفكنتشريك.بلاوحدهدثهوالقلبالوجه@سلامو@لاسلام

ف@ت@لمسلمة
حتىو@لرسالات.و@لرسلالأجيالتتبععلىو@حدنهج

بليهاوعهدالأمالة،إليهاسلمتوحتىمحمديثيه@افةإلىالمطاتبهاانتهى

أر@لما@ثه:كمابمسنفبلهابحاضرهاماضيهافاتصلالبثرية.علىبالوصاية

النل@ى،..علىشهداءونكينواعيكمشهيدا@لرسولليكونأ

صيابهاويقررواتجاهها،نهجهاويحددالائة،هذهعلىيثمهد@فالرسرل

بعدالنربةعلى@لقؤامةفهيهذا.بمثلعلى@لناسنشهدويروخطأما.
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عنوفكرتهاوتربيتهاشريعتها،بميازينعلى@لناس@ل@صيةوهينجيها؟

@لمتصلمنهجها@لعريقعلى@مينةوهيالأكذلكتكودولنو@لحياة.ن

من@لمخنلى@ل@شئج،
الله.

بذلكاستمسكتطالماالئريةعلىوصةالائةهذهظئتولقد

وتخئتعنميانحرفتحتى@نا@لتعية.جاتها@فيوطئقتهالإلهي@لنهج

وما@لقافلة.ذيلفي@لتبعمكان@لى@لقياثةمكانعندلهرثما@تكاليفه،ص

الله..له@جتباماالذيالأمرهذا@لىتعيحتىتز@لولن.@تز@

تمةب@يأمرها@لقرآننمومنوالاستعد@د..الاحنمناديقتضيمذا@لأمر

وأتوا@لركاة@غأديموا@لضلاةبال@ه:و@لاعتصامو)يتاء@لزكاة@لصلاة

ك@..8أ@لحج:9@ل@ميرونعم@لمولىقعمم.هوس@با@ثه.@تصمواو@

صلةو@لزكاةو@لز@د.بمصدر@لقية@لفاني@لفرد@لضعيفصلةفالصلاة

@لروةبالثهوالاعضاموالفاد.@لحاجةمنو@لتمينببعضبعضها@لجماعة

و@لعباد.@لمعبوبينلاتنفصم@ل@قى@لتي

على@لوصايةبتكاليفتنهض@ن@لمسلمةالافةتملكالعدةبهذه

@لني@لمادبةو@لطاقاتبالمر@ؤالانتفعوت@لكدثه.لها@تجلما@تي@لرية
يمو@لقرآنالأرض.نيمصادر@لقوةائهاعلى@ناستعلرف

منيغفللا

والز@د@لذيو@لطاقاتخد@لقوىمعولكنيدعو@لى@مد@دها.بلضأنها،
@لى@لخير@لحياةبهفيجهونبافى.@لأ@لمخنونيملكهلاو@لذىينفد،لا

والاصتعلاء.و@لصلاخ

ائهللرية@لإنهي@لمنهجقيمة@ن
قدما@لى@لكمالبهايممي

وحدهماو@لمتعللذ@نذيفر@مابأنبكنفيولاالأرض،مذ.فيلها@لمفدر

كما

لاولكنها@لماثية،@لجاةكفايةعلىنعتمد@لعلباالإنايخة@لفبم
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ديالإسلاميريدهاوكذلكلإولى.المد@رجهذهعدتقف
الوصابةك@ف

منهجعلىالمستفيمةالرثيدف
الله.ظلفيالمحه

والتوحيد:الإيمانرحلةفيمعالم

نحملالجوات،متعدثةالئلام-عليهإبراهم-ميرةكانتلقد

فيوضاءونبراسأوسلوكا،مغلماكانتالرثيدة.الحكيمةوالعظدالعبر
وقصة9ةالدويالحسىأبوالثغالاستاذيقولتعالى.اللهإلىالدعاةحياة

شامدوأعظمواسنفلالها،الأسبلتثيرتحذأعظمالقرآنفيإبراهم

غنائهاصوعدمضعفهاعلىدلي@و@كلظموأصحابها،بقوتهاللاستخفاف

بهذهبالاستخفا@مأمرراوالئلام-الضلاةعليهإبراهيم-وكانأربابها،

@هاعبا@على@لاكفينلها،@لمقدصي@بها،المدلينولىبابهاالأسمب

عصره-في@لموحدين@لت@يد@هامرسولومروكأئه-عليها،والاعتاد

الأب،بهذه@الاسهز@فيعيةوقرةروحه@وكذ@نفسهوئمفاءلذتهكنت

وطبائعهاخ@اصهاو)لطالد@صبنصر@عليهاوالتغلببها،الاحتفالوعدم

الإيمانيةرحلتهخطياتمنخطئكلفييلتزمكانوكأنهفيها،@لدعة

وشجلبعزمهمنهاوشخربقدمه،يدوسهاأنالموفففالطويلةالتوجدية

علىوالتوحيدعلى@لمادة،و@لروحعلى@ثك،للإيمانجديداانتصارا

واللطانالقرةمنحولهماعلىثئراحيانهطولعلنىوقدالرك،نظم

@لمخيفة.و@لقوئ@لزائفة،والآلهةر@لمعدة@لما@ة@ةوعب!

خاضعاكان@فلام-عليهابراهيم-عصرفي@لعال@أنذلكفيوالر

أصبحياحتىزائدأ،اعتماداعليهاو@متمد@لناسشديدأ،خض@اللأسباب

أربابااصبحتوحتىبذاتها،قائمةمتقلةمف@رةأئهايعتقدون
بن

اثه،دون

يخر@خرى،وئيةعلياو@لاعت@ادوتقديسهاللأبابمذا@لخضوعوأصغ

جاةوكانتوالأوئان@@لأصنامعبادةفيوكليافيها،ئخرقوا@لتي@لوثنية

وتحققأ@لخالص،@لى@لتحيد@لنقيودعهةعلى@لونين،ثورة)برايم

ا3؟



@الأش@بخلقوأئهععثيلكلالمحيطةالواسعةاثهلقدرة

وأثهعدم،من

عنوينتزعالصيك،عناثسبابويفصلويملكها،الأشابيخلق

أضد@ث@اويسخرهالمايثاءومتىمنهاوشتخرجالأشياءحياصهاوطبيعتها،

ل@ي.

كتم)نالهتكموانصروا@رقيوقالا:النيرانلهالاس@شعل

يىتعالى،اللهلإر@رةخاضعةالنلىبأنيزمىإبراهيموكانفاعلين،

@نافيها،@مانةميدعةطبيعةهيإئماعنها،تنفكلادائمةطبيعةلهاالإحر@ق

وسلام،بردالىوحولهاالزمام،@مسك@أر@ا@@العنان،لهاأطلقلىاد

وسلامأبرداكونينلريخا@غلناكان:ومكذاواثقا،مطمئنامؤنأفيهافخاض

9،..6الأنبياء:أيناالأخسرفجعلناهميهدابهوئرادواهيم.إبراعلى

فكانواالغرير،والماءوالميرةبالخصبالأجاةلاأئهالناسواعمد

تكثرمخصبةأراضيووطنهمكنهمل@ويختلىونوأبنائهم،هملاسنيرتاثي

ئاروقدوالصناعات،التجلىةفيهاوتسهلالخصب،فيهاويتوفرالمياه،فيها

الأسباب،علىوالاعتمادالشئعوالعرفالمتبعة،العادةهذهعلى)براهيم

زرع،ذيغيرديأو@واب@-اممنالمك@ةالصغيرة-أسرتهفاخلى
زراعةلا

منفطعاتجارة،ولافيه
والرا"الرخاءومواضعالتجاريةومراكزهالعالمعن

إليهموئجبيالقلوبإليهمويعطف@لرزق،لهمبوسعتعالى@نالهودعا

ذزئتيمن@سكنتانيربنافقال:أمعروتوطريقسببغيرمنالثر@ت،
زرعنينجربو@د

@فئدةفاجعللبقبموا@لضلاةرئا@لمحرم،بيكعد
من

يابراهيم:يشكرونأل@ئهم@@ثمر@منورزفهم@لبهم،تهوي@لناس
3..،7

محطابلدهمجعلوالأمن،@لرزقلهفضمنث@كاص@@ل@هو@جب

شءكل@ئمر@يجى@لبهأفاحرمالهمنمكنأؤلمةو@لثمر@ت:للخبر@ت
منرزقا

رث@غليعبدوا7،،5أ@لقصص:يعل@ون،لاكرهمونكنلدنا
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..(34،ةأقريث@نجوش@منوأمنهمجوعمن@طعمهم@لذيمذا@لبيت

لماءفيهاأثرلا@ضفيتركهم
بماءفإفاالحلقوم،ويبنالغلة،يروي

دياللىيثردهانقطاع،غيرسويفيضالرمال،منيفور
ويحملونهسخاء

يصبحبهافلتفيه،ألىلاقفربلدفيأهدهويتركبلاثمم،إدى
يؤتمكانا

عميق.فجكلمنإلهويتونصوب،كلمنالنمى

المسرفةللما@ي@تحدياالسلام؟عليهإبراهيمحياةكانتومكذا

ومثالاالمحه،ثونمنأرلاباواتخافماالأمباب،وعباثةعصرهفيئعةان

كانتوهكداثيء.كلنوقته@@ر@وأنالمطلقة،وتدرتهلاثهللإيمان

الألبابإفيهتحلىمالهويخلقالأسبب،لهئخضعمعها*سنة

تصلو@حدامرضحأتتنرلالكريمالقرآنمنإبراهيم..قصةهذه

ولكنتتغير.لاو@حدةقضيةو@حدة.قضيةعنفيهايحدثالفقرات،

كلفييدعهاالقرآنيالأسلوب@نفلكتتكرر.تكادلاعرضهاطريقة

عجيبة..دريدةفقرةفيجديدفعرض

والقضية@لكبرى،والقضيةالأولى،القضيةنعالجالقصةكفتلقد

الرئشبة..قاعدتهافيمثلةالعقيدقهقضية"الإصلام،فيالأساسية

علاقة.منبينهماوماوالعبودية،الأل@ية

أئهبماالانان@لانسانية.@لفطرة@لقضيةبهذهتخاطبكفتلقد

وفيإنسد..
@لتالزمانفلكفيالكلدانيالإنسانبشويالمجالهذا

ي

الفطرةطريقإئهمكان!كلوفيزمانكلفيوالإنانإبراهيميخاطهكان

@لعميق:البديهي

منوليكونواثرضماو@ص@ل@ملكوت)برايمئري@ركذلك

@لحدم@د"نمحلةافيسابقاترماوتد0-9،39صر@ثبي.-بخ@@صا(1)

8 ، 1اشة7 9ا-385 61
عىم،

081-118.
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مذاقالكوكبار@ىالليلع!جنفلماالموقنين.
ر*ي

لاقال:أفلفلئا

لملئنقال:أفلفلمارتجىمذاقال.بازكاالقمرر@ىفلناالآفلينئحب

هذاقال:بازكةرئى@ئصىيخلئاالفالين.@لقوممنلأكوئنريييهدني

لى
برىءإنيقومياقاد:أفلتفلماكبرهذا

وتجهتإئيتثركون.مما

أناوماحنبفاوافىضفطر@لسماو@تللذيوجهي
بن

وحاخةالمثركين.

فيأتح@وئطتال:قومه
يثاءإلأ@نبهثركونماولا@خاتممانوقدا@ته

ريي
شئأ

ثيءكلرئيوسع
الأنعام:أتتذكرون؟،ئنلاعلما

7

فيوجوثهقصيمالأئهاتتغير،لاالتي"الإنسان"قضية
هذا

قفيماوالأحياء،ولهؤلاءالكونبهداعلاقتهقضيةمصيره.وتضيماالكود

لألهاتتغير،لاقضيةوهيالأحياء..هذهوخالقالكونمذابخالقعلاقته

والإنان!@لوجيقضية

سهذا@ل@ونووجردوجودهسرللإنسانيمسر@لفرادكانلقد

نهايةفييذبأينوإلىجاء،أينومنهر؟منله:يقولكانحوله..

يحىوالذيوير@ه،يحسهالذيالرجودهذاماله:يقرلوكانالمطاف؟..

منير@ه؟ولايثرفهغيباوراعهأن
منباثسرار؟المليءالحجحدهذاأل@

ذا

ومنيدبره
ومنيحوره؟ذا

@؟..ير@على@لنحو@لذيويغيريهيجددذا

الكونومعالكون،هذاخالقمعيتعاملكيفكذلك:لهيقولوكان

العباد.خالقمعالعباديتعملوكيفأيضا،

هذهوكفت
"الإنسان"وجودعليهايقوم@لتيالبهرئالقفيةهي

الأزمان..نواليعلىوجودصعليهايقمالكبرى@لتي@لقضيةهيوستظل

تصةطوللا@ماميقفياأنخليقونا@ه،دين@لى@لدعئوأصحاب

الباركةالقدوةفهو@لعقيدة..هذهلتقريرصورةهيالتيالأنبياءأجم@

@لحسنة:و@لاسرة
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حشةئسرةلكمكانتتدة
لقومهم:تالوا@ؤمعهو@لذينإبرايم

ويكمياوبدابكم،كفرنا@ته،@دونمنتعبيونوممانبهمبرآء)نا
.(4الممنحنة:أوحدم@باق@تؤمنواحتىأبداوالبغضاء@لعداوة

بقدأ
الآخر.و@يومالهيرجوكانلمنحةأسوةنهيملكمكان

ملةعنيركب@ومنهو@لننيا@تهفإنيتولومن
إلأإبرايم

من
الجن.@ل@لمنالآخرةفيوإئه@لليافيولقد@مطملهنفةضة

نجهإبرابئمبهاووضى@لعابمين.لربئسلمتتالأسلمرئهلهتالبذ

ة:أ@لقر"مسلمونوأنتمالأتموتقفلا@لدينلكئماصطفى@لتهإنويعقبم

1 3

اسهإلابلهلا9لتقرير.كلهلطولها
ل..و@لف@الفلوبلي

ستنبئقالإنانحياةفكل
الأصلهذا

ةعقيدةلاستقر@رالإنانيةالصورةاللام-عليهإبراميم-كانلقد

البعيدة..الغئرة@لوجدانيةالأعماقفي@صقرارهاالأ@اتمه..الهلا"

علىتعترضلاالعقيدفلهذهالراضيالمطلقللاشسلامالإن@انيةالصورة

لهتلقيهابمجردتنفيذهفيتتلكأولاافه؟منيصدرإليهامماشيء

إبراهيمحياةكفتلقد
فاهوهاتتلوهاومحنةفتنة،إثرفتة

سريرة@ىعنربه.@رفاصلطر*سرأ@لبرخةفيقطعونجدبالاختاد@د@ر.(1)

رصي
تنيىومر@بر@لحم-عيه@بريم-خق@تال..@@د@كعه،@د

ك@.204)رتمحان@@نلى@ك@(56)يو@بع@كثا(،.)سلميرجهسالقئو+.

ني@رح@لق@حم.تحبعلىضنونرورصلمةاكاما/سلمةلضرحىفو@يتال

طتجفت@هملها.@نجلىبتالوتلةتالوا.ونخيمصئميحهفى@لخحفي@بظوريك

يض@لز@@ر@بلبات@@و@.لنو@نحبص،@تحبدبهباثم.محاد@لفمومو@ظنجر،لا

@@لالةوعلى@ر@د.على@تغبت،@رورو@و@لالة،لمتريةبخملطت@ف4@ر@من

ومو@لرطا"@رءفى.غ،مو@ل@مةنفبنومر@بنصغلر@نا@لني@لوصي:وقال

لىمر@هثا.لومرطمربر"ع@ى@يمرنوفأسةوكربنشه@بن
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حياتهطولكانقدة@لسنرنوأحتةالدهر،وعركالأيام،جالدهرم،شغ

عينه،بهقرتوحيدبغلاماللهرزقهعتيأ،الكبرسللغإدحتىالولد،يأمل

فيواثهوشركهزرع،ذيغيربو@دئسكنهلأنايرثئمنفسه،لهوأثرقت

بالته،ئقةهناكوتركهماالله،لأمروامثلشجر،ولالربهيىقفر،مكان

بعدورحمته..منسبيلألهمااتهجعلثئملأمره..و)طاعةبه،وإيمالا

يأمرهالهأنإلراهمأبوهر@ىوإلعملالسعيوأطاقالغلامكرجىلسيى

لأجابهترى@ماذ!فانظر@ذبحكأنيالمنامفيئرىإئيبطيابدلحه:إ

مخدنيتؤمرماافعلأبت)يخاجميل:وصرو)يمانبرفيإسماعبل

ا@تهشاءإن
الضابربنإ..من

وناديناهللجبين.وتتهفلئا@سلما@ربه:لأمرمثماإلراهيمواقثل

إبراميمياأن
لهوهذاإنالمحسين.نجزيكذلكإتاالرؤياثتتقد@

1الصافت:أ9عظيمبذبحوفديناهالمببن.@لبلاء 0

3-107)..

الألوهيةقضيةالأساسية..العقيدةقضيةتعالجالقصةهذه

هذامصدرماهو؟منالعباد..بربالعبادبتعريفتعالجهاوالعبو@ي@..

منالعباد؟هممى@صر@ر؟منماذا@ر@م@@لوجي؟
هذاإلىبهمجاءالذيذا

منالوحود؟
بعدوماذايرزقهم؟مئيكفلهم؟منيطعمهم؟منهم؟اث@

وجزاء؟؟؟وحسابمصيرسوالوفاةالالتلاء

كتمإنلكم.خيرذلكمواتقوها@ثهاعدوالقومهقال@ذدابرايم@
منتعبدون@لذينإن@فكاوتخلقون@وناناا@تهدونمننعبدونإنمانعلمون.

لهو@شكرواو@كلبدوه@لرزقانهعندنابتغوارزقا.لكميملكونلاافهدون

7،..1،61لعنكبوت:اأترجعون،@ليه

عدؤفإنهمالأقدمون،باؤكم2وأنتمنعبدونكمماأفرأنجمتال:ة

ويقين.يطعمنيهوو@لذييهدين.نهوخلقني@لذي@لعالين.ربالأ

ينفر@نأطمعو@لذيئجين.ثمبميتنيو@لذييثفين.فهومرضتوبذا
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..(82س-الشراء:أالدين،يومخطيئنيلي

الحق؟لرلهمالنم@ئعر@فهيالثريبالقل@القصةتطؤفهكدا

مىلتصل
صمثر@تديدالحق.لربهمالنلمىتعبيدإلىالتعريصهذا

وتعبيدوحياتهم،شعاثرهموتعبيدوحركهم،معيهموتعيدولىو@حهم،

فيلغيرهسلطانلاالذيا@هسلطادالملطادلهذاكلهواقعهم

ليولاالأرص
السماء.

كلهالقصةاتجاهكادو
أولهامنالمحدد.الهدفهذاإلىيمصي

هووال@هوالأرص..@السماو@فطرالديالخالقهونالتهآخرها..إلى

قدرتهو@للطانوالقهرالقدرةعاحبهرواللههو@لمالكواللهالرازق.

شيء.كلفوق@را@نهمطلغة

التوحيدلعقيدةكاملانموذجاترسماللام-عليهإلراميم-قصةبن

تمتلمشهد،كلوفيموقف،كلوفيفقرةكلفيإثهافريدة..لصورة

ىوتهر@لنف@الحس،ولدهالنفس،تبدهالتيالروعةالامرة!..الروعة"

مبهورأ!ومححياتهاوصورهاو)يقاعاتهامثامدهايلاحقوهوأيضا،

يتمعومووحسهنفسهفيالمؤم@بجدهاحقيقةحقيفة!هدهنعم!
لاخىالهر.حذلعلأتبلغفيهاالروعةإنالخالدةمئاهدما

بدوهأ!بهوراالأيتابحهاأدالقبيملك

نلرياتلناناعلين.كنتم@نالقكموانصرواحرقيرقا@...@

1الأخرينفجعلناهمبهدابهو@رادواإبراهيم.علىوسلامابرداكوني 0 0

1-68)براهيم:أ 7

الرائع:الإعجاز

تبلبئو@حدفلحمةتسثلصورها@لمتلاحقةمنصررةكل@يو@لقصة
شتىفي@لعرضمهجتنلسقمعوصفنا-التي@بامرةاالروعة5حد



@لدافقة،وبالحيويةالباهرفبالروعةعلى@لنفى@فطلىماوتأخذ@لثماهد-

ومولمجهةادوالاحث@ويالنجمعوالمحميقيوالتجبريالنصويريوبالإيفح

نافذة!كلومنثوبكلمنالنفس

فينلتقيولكنهامنحة؟و@لمر@قف@لمثاهديعرضالفصةصياق@ن

@ممليقفهبالسامعيأخذكأئماموقفثهد@ركلفيإئهو@حدة..ظاهرة

الألفاظتكادبحركةأمامهيقفهيتدبره..الموقفو@هاميتملا@@لمشهد

@لامعيراهممرقيفون،ناسفهافاتهاوالمو@قفالمثماهدأنكمائجمها!

وشملاهم!لثاهدهمهو@لاخريقفهوالسياقوقفتهم،في

فتذكرتثيية.@لى@لرائعيحيلها@لعرض@لقصةمنفقرةفيهيفها

عنتتحدث@لقصةيدعثئم@لعرض،@ابتد@بلىئبهما@لألفاظمنفقط

وهو)براهيم،تصهمنالقرآنعرففالثهد@لديرجالها..لوساطةنفسها

الآن؟ويدعيانيبياننثهدهمانحنوكأنما@سماعيل،افيمع@لكعبةيبني

ولىمان.بأجيال@ليىمتبللا

إنكفا،تقبلرئناص@ساعبل.@يتمن@لقواعدإبراهيمبرنعص@ذأ

لك،لمةم@أقةفؤيكناومنلك،مسلبنو@جعنارئنا@لعلبم.@لسميعأنت

نيهموابثرئنا@لرجم.@@لنؤ@@نتإنكعلبنا،وئبمناصكناوأرنا
إنكوبزكيهم.و@لحكمة،@لكابوبعئمهمأبانك،علبهمنجلوصنهمرصولا

1ا-لبقرة:*ا1لحكيم،يز@@لعزأنت 2..،9

التار.وسدلوانتهى@لمثد،@لدعاء،انتهنلقد

@حيت@لتيهي@لخبر@لى@لدعاعامن@لاتقالفيعجيبةحركةهنا

إبر@يميرنع@ه@ذفالخبر:صزفته@لثهد
لمد@

@لبيتمن

@ليت،ليظهر@لمثه:@للىبرفعمو@لإثارةكأئماكان.."@سماعل@

او)لر
لط@يل.لدعاء@ا@هذيدعيان@سماعل،هم

فاالانتقالفيوكم
يزيدبارز،فني)عحلىمن@لى@لدعاء@لحكايةمن



لوتنقصرةكلتكم@رأيت@ستمرار@لحكاية،فرضتلووضرحا

إلخ،ربا..يقولان:@اسماعلالبيت@لقو@كلدصإلراهميرفع@ذقيل.
الفلىقهووهذاالقرآديةالصورةوفيحكاية،الصورةهذهفيإئفا

حذففيكلهالحركةوسرمتحركةل@@لنصفيالحياة

الاعجو.هووفلكواحدة..لفظة

وإسماعل،@بيتمنالفواعدإبراهيمبرفع)وبؤنعالى:قوله@ن
البدء.إشارةهذه

أنتإندئاتقئلرئا@صماعلإلإبراهمفمتروديليماأئا

النهدنهايهإلى@لعيم..،..السميع

أيسر،بلى@لنفىالقصة@روديجحلالرائعالقرآنيالعرضهذا@ن

أعمق.الوجدانفيصرقعها

الكريم.القرآدقصصمنكئيروفيإبراميم،قصةفينظائرهولهذا

فيموضعاالفرينحراليفيتردإبراهيمسيدناقصةهذهوبعد..

1)@لسورة@االحجسررة9مرفيهتردموضعآخريكونثثمافه،كب 0 3

لإير@يمبؤانا)وبؤالتالية.الفقرةمنهاتعرضالزولي(،ترتيب@
و@لركعوالقائمنللطائفينبينيوطفرشبئأ،ينئركلاأن@ببتمكان

كلمنبأينضامركلوعلىرجالايأتوكبالحج@لناسفيوئن@لسجو@

1عميقفبئ 7،.2،62@لحج:1

الإسلامفيشعائر@لحغبينربط@لديية-الرجهةمنفهنا-

خمفيوردوقدمقصود،غرضونلثيبر@ميم:دينفيويئمعائره

سئاكمهرإبر@ميم@ببكم@مئةقوله:فيلإبراميمذكراخرنفسهاالسورة
قبلأ..من@لمسلمين

بهتختممشهدهناكأكان@لبحتة.الفنيةالوجهةمنلننظرولكن
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اليت،بانيوهوةللحجالناسفييؤفنمئ@هدهمنأليق)براميم،فصة

ومودع
ولوجدال،بلافنيختامأليقإئهالبناء؟تبلهناكإسماعلطفله

اقضاهالذيمو@لدينىضيكنلم

لقد
الإسلامبنبانيستمرأنعلىاللام-عليهإبراميم-حرص

فقدوضاة،عاليأ
فيلبنةوضع

فالم@ئاهدباهرة..مميزةلبةالبنيان،هذا

ترسم@لتلام-عليهحياته-عنيمالقرآنصورهاالتيوالحراقف

ثيءكلضآلةتصورصلبة.عقيدةترسمببراهيمأمملةدواضحةصورة

عفافضلاهذاالعقيدفسيلفيونفيىغالبكلالتضحيةالإيمان،أمام

له@لقىآنسخله
من

عظيم..عند@لثهكرينانوجزاءللنعمةوشكرحمد

عباثنا@لمؤمني@من@ئه@لمحسنيننجزيكذلكإئا@يم)بر@علىسلامة

@لصالحين،..لمنالاخرةفيو)ته@لدنيافيأجرهوانناهأ

يكونلنكبيرمؤلفإلىتحتج@لئلام-عليهإبراهيم-وفصةهذا

@لذالعظيمالإنسانهذاخبرعلىكثيرأ
@فةكان@براهيم@نربه:أوصفهي

@لمشركين(..منيكولمحنبفادثهفانتأ

نموفجإثه@لئلامءعليهشخصيته-@لقصةفي@لقرآنرسموقد
و@لعلم:والتسامحالهدوء

مبب!.@ؤ@هلحجإبر@بم@ان

الهه:ل@نويبحثتأمحتصإلىيخلوصباهفيفاهوفها

فلئا@فل،هذا@في.فال:كوكبا،رأى@لليلعليهجنثنلئا
فلتاالافلين.لا@حثقال:

أفل،فلئاهذا@ي.قال:بازكأ،@لقمرر@ي
ر@ى@لشمسفلئا@لضائين.@لفوممن@ونن@ئييهدنيلملننقال:
هذاقال:برفة

صي،
منبرفي@نىقرمنجاقال:لفلصفلئاكبر،هذا

اكاص@لتص@مر@لمي،(1)
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أناوماخماوالأرض@ماو@فطر@لئ@للذيوجهيوخهت@ئي@لمثركين.

لخاتولامد@ن؟وقد@ث@@فيأتحطوئيتال:تومهوحاخه@لمشريهن.من

ضنأ،@طيثاء@لنالأبهنثركونما
ش@ءكلصئيوسع

أفلاعلمأ.

كرتنذ

حتىواليقين،والمعرفةالإيمانمنالسميالافقهذايبلغيكاد

يسعىنراه
الزحمنربئإلىأباهيهديأنفيوبزأوحناناحتأ

هاالعالمين،رب
أحثفيأبيهإلىيتلطفوذفيالئابإبراميمذاهر

لفظ

لاماتعبدلميخانبت
بغنيولاببصر،ولابمع،

شيئأ؟عنك

صويأ.صر@طأأهدكفائبعنيبانك،لمما@لعلممنجاعفيقد@قيلا@ئت

)ئيياجمتعمتأ.للزحمنكان@ل@ئطان@نتعبد@لشبطك،لائبتنجا
ولتأأ..للشيطانفتكون@لزحمن،منعذ@بيمسك@نأخاف

لهويغلظقولهينكرأباهولكن
قال:أ:أتهديهويهئثهالقول،في

و@مجرنيلأرجمئك.نتهلملننيخاببر@ميم؟@لهتيعنأنتأر@فب

لاو@لردودثطبيعتهعنولا@لجتم،@دبهعنهذا@لعنفيخرجه

لكساستنفرعليك.سلاممقال:@بيه.منيديهينفضيجعله
@ئهر@س،

يكان
للأعسماصئي،وأدعودور@لتهمننئمونوماو@متزلكمحفتأ؟

شقنأ"..ربيبدعاءكون

@لى@لوحيد@لعنيفالعملولعذأصنامهم-يحطمذاهوهائئم
ي

إذاقومهيزمنأنعسىأكبر.رحمةهذاإلىتدفعهإئماولكنبه-يقرم

اكادوولقدالأفى.نفسهاعنتدفعلاأئهاوعلمواجذ@ذأ،رأوا@لهتهم

@لظالمودفه..لنتم@نكمفقالوا:@نرجعوا@لى@نفسهم،فعلا..يؤعنون

برداكونينلريخافنا:وحيتنيابلحر@قمافهنواعادواولكئهم

على@بر@يهه..وسلاما
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معه،@منالذي@لنفرمعطويلأعهدأولقد@متزلهم
أخيه@بنوفهم

لوط.

بقعولكنةب@سماعل@لثهيرزقهوهرمهكبرتهوني
ماله

علبهيحنم

@لطبعفيغلبهوقع(لهذا@لذييتعرضلا)و@لفىآنعهوا"مهافييبعدأن

بيته.بجوارفيدعهمابربإيمانهريدركهةالأبويالرضيئ

@لمنيب:النداء@لخيعذلكيناديومناك

فرعذيغبربو@دفؤئزمن@سكنتإئيرئناإ
@لمحزم.بيتكعند

أفمدةفاجعللبقبوا@لضلاة،رتنا
منو@رزفهمإليهم،تهوي@لناسمن

يشكر@نمه..لعفهم@لئمر@ت

كت،الطفلهذايكادماثئم
أتهالمنامفييرىخىفتى،ويصبح

ويهمالعميقا،الأبويعلى@لحبالعميق،الدينيالإيمانفيغلبهيذبحه.

عظيم.بذبحفيفديهربه،بهيرفقأنلولاالإشارة،طاعةب@

ميزةشخصيةعن@والمحاور@القصةفي@لوتئعتتكثمفوهكذا

إنهامبب،..أؤ@ةلحلبمإبر@مبمإنةة@لسمكواضحةالملامح

و@رتفت..ورقت،صفت@لتيلرحيمةاالودودةالصفات

يثور.ولاويتأتىفيصبرالغضبأسبابيحتملالذيو@لحيم

@لدعاءفييتفرع@لذيوالأؤ@ه
سريعابعود@لذيو@لمنيبالنقوى.من

العاطفةبهذهإبر@ميميخترأنفيو@ضحةدله@وحكمةربه..إلى

ربرفعه@لذيذكرهويبقىمنته،فتبقىالمتمزة..الإنسانيةو@لشخصية

بيراكيم..وتبقى@لصلة
@لصلةبذرينه..الصلة

الئبيئالأنياءخقممع
لئذينب@بر@مبمئؤلى@لناسثانبراميمب@@لناساؤككان@لذيصئدي

..@لئي@ا@وهذئبعو.ا

في@لتئهدفييبر@ميمبايهمقرنأنفسهعلىيصئييطوكان
صغمنأنو@كلأوعئمهمأمرهم،حيثلأمتميذلكوشرع@لصلاة،

مذا
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التكرمة
(1)

ونها:بها،دله@منالتيو@لرحمة

وذريتمعأزويجهوعلىبيته،أهلوعلىمحئدعلىصل@لتهئم"

وباركمجيد،حميدإئك@براهيم،على@لصئيتكما
(3)

محئد،على

إئكإبر@ميم،على@لباركتكماوذريتماأزو@جم@وعلىبيته،وعلى@ل

صنفسهبهيدعوكانوهذا

-
علىصئيتكمامحئد،تلوعلىمحئد،علىصل@لئهتم"

وعلىمحند،علىوبوكمجبد،حميدإئكإبرايم،وآلإبرايم

مجداحميدإتكإبر@ميم،وتلإبر@ميمعلىبركتكمامحئد،تل

(2)

@نلى

بلا@بيبت
@لالصض@لبت@لأبني،لاصر@ل@ين@ثحتاذلنغ@،

نن@هةنيهعلىيدلملاةة@بى@لابةتول@على@في@لضلاةممئفىيلمايلى@

طلبو@لر@دظلى،@همى@لهفلكطلبعبه.وكيرمم@لحنكةوصحةوتحي@ه.عليه

صلاة@@لثهر@@ردلنول"@لنغنىا@لحاظنثر.@لدلاء@مللاطب@لىلمة

نر@جه.بمالاسووعيهفىيإء@لافها+يبى@ليمفلكوفضل@لرح@ة.@لرب
ومي@بركةمن

من@@ل@فهما@ح@اءضى@بنلك.@لدح@ا.يك،و@ت@و@لزيعض@لما.

وفلادته.لهرممصةلهونبته@ات@@برلبمسلمل.@لجرط

صعيح.بديحسدو@لطح@يور@.

عض@.علىسجعحليث@مناوقال:نحهوبنو@لحبى@لبغلى@سلم@رل

@لصحةيغص@ث@لمنهكرد@لملحظلمن@البك:ناصر@ل@ينئغيرل

@برييهاعلى+صيتمكمانجها@فمالله،عنستلاسهركريبرليمتي@@عليه

يفهله،شنيخر.شلىلكا@لرجلتنرلية@لص@للغةفى@لرجللل@دفلكفىو@لب

لمشادطعلىوأيمر@نيبر@ممونرطألللم@مطنن@ق*@ش@لى:تهلهفىكا

نخألط@لأ+@نموله.
@ث@رتشار:كلهاي@لمللنظوكنلكب@3

نجهم.ث@خلبر@بمنلق@لش@يملعبكلمو%ك@

مكاو@ر@يهال@علىعيت@كماكر@اللمانكفىجاهيهالنا@لأ@،:يضغتال

@لصحة=فيمر@لأعلثئهننهيبرييم،بمضها.فى@جا.@برييه@للعلىبلىكت
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تهأو@نامداذكرسغهاديوحاءتحأ،ذلكيمبحصل@ئانجه@ملوسكو@ل@كاة،

ملياعلى

@تنوحهصبى@لحلاءاشهر@ل@زلدقد@لتعلت@دا
@لغصئشهسكمافرله.دي

و@لر@غبمى@رد@لنه@ل@ؤر@د@لتةلأن
مى@مصلسأ@@د@د@عكسهنا

لىحصلتعلاةكلمى@لمطلوتمضلتكود@لصلاة@ن@مصل،كخهوقصة@ر@يم،@

نربما@يبخرةلأجرلة@لتولمد@للاءصتحصل
رتدللعت@ل@رءةو"@لمتع،"

نجحو@شحهفويل@ف@و@ححاقرلا@لا@مض،صسأسبمصها@صد@ز@حكرة@حو

سدالفيلب@@ثنبياء@لنضبهم@ر@بم@الل@دتالنودسومو@ى@لت@و@@لإسحم

حصلاثسياعاو@يهموآله@ا@ر@ميمضلعلبهمى@لضحةولأله@لئبيطدفلثاشلهم،

ل@مياء@فىوتجتى@زبادة@ثبياء@فيلغودصلال@ههممم،ييقما@لثصمدسلآل

لهفيحمللشد@@ر@يموديهم
لجرمايحصللاما@لؤبةس

طكلمىلومدا@حن@ر@ليم.قال
منموسحد@ئفال.@نصهو@حننقدم،

سعليكمار@ى@ر@بمموجرل@لل@ر@يم،تى@
طلحة

رصيعئ@@سس
عه@نه

لي

قالعلى@لحالين،عر@نولل@بر@يموللونحال@م@مطنىي@نهث@ننحالى:توله

@
ف@بةشمم@هاللر@ليفصغير.دحل@داومحاص،@هر@ي@تلمى@محمددلهس@ن

على@برليهاعئت@كمانرن.يقولثنى،@@ل@رسولللحولتل@،ني@هر@يم
نصرظلى@نقد@مرلا@لا3@هر@يم،مى@ربئسنر@نبي@وعلىعليهللفلاةشرلأ
وبحصلعصأوموديهم،@بر@بمصفرللمععبهصباخصوصألفدوصاوعلى@لهعبه
@له

ص
@لحاصلة@لصلاةلنربولاتال:@لهكلهدبقيويتىبهمبليقمافلث

له@لحاصلةمى@لصلاةكلصم،@@الهسرسول@ر@يملأل
لهفيطبثولهم،

من

إتيهفانلةحيتل!ول@هرقطمأ،مئا@ر@يممو@نضلسي@لعيممنا@لاص@لصلاة

لهو@د@لطليعلى@صله،وحريه
له@لطلوبص@مظمللا@للنه@لصلاةس

دلئهبيز
لهعلرفمانصيص4مرولهده@لن@شلمواء@فادال@@لطليكان@نا

@لسنهمن

سالهفلك@لىو@نضفوعرصالإبر@يمكرساللص@
له@لتش

@تن@حصةمن
منكل@ملىعلى@برلميمط@ثرمهفضلهبهلاسم@هرلغير"تحصللم

تله
@ليردوفهم

له،وتاسةعلى@نا@تفصيلدلة@لصحةمن@وصلرتسيمر@لتغما
مجلامن@ير

عنماحزىيخا@جزلاكالمضلتيمأكيرأ،وسنمثل@وعلىعلبهلصلى@الهرمق@ه@

حمبدسجدى@ئكعلى@بر@بمك@اصنتصحئدصئدوع@ى*علىصل@لفخئفمي

مجحرحميديكعلى@بر@يمصئدكماسلىكتل@محئدوع@ىعلىوللىك
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بوأ@لقيامةوأبوهإبر@اليم

جميعتختلثمومنالبحيا،رأسهوالدينبيومالكذيبإن

لابالاخرةيكذبفالذيالفبم،جميعوتضطربالموازين،
يحسب

العالمين..لزب@لناسيقوميومالخطير،الأخير@لتقديرحساب

الذيالغبث@عنالمهيبببيانه@،@لرسوليكثمف@لحفيقةتلك

و@ضحة:جلبةالحقبفةنرىحنىحولها،-النيطانيحيكه

وعلى@لقياضييومآزرأباهإبراهيميلقىع@ت:إ@لته-رسولقال

لهفيقولوغبرة،قترةازرونجه
تعصنيلالكأقلألمإبراميم:

3
فيمول

لاأنوعدتنيإنكيارتإبراهيم:فيقولأعميد،لافاليومأبوه:

تعالى.اللهفيقولالأبعدأبيمنأخزىخزيفأقيئبعثون،يومتخزيني

إبراميميايثالثمالكافرين،علىالجنةحرمتإئي
رجليك؟تحتما

@نلى".فيفينقىبقرالحهفيزخذمتلالخ،بذيخهرفاف@فينظر

الكبرى،الحياةفي@لت@حكحةيدركرنلا@لمطموصنالغافلينإن

لاالي@لغايةهذهكاينها@لبحيدة،إلىللرضرلأطوارهافيالتدبيرودقة

فيبكمالهاتتحقق
فيالكاملجزا-بلقىلافالجرالارض.هذه

نيا،@لى

@لمؤمنرنيصلحيثهناك،@الجز@هذايستكملإئماكذلك.والثز

لاونصب،ولافيهاخوتلاالتي@لمئلى،الحياةقمةإلىالصالحرن

@لمنتكسونالمرتكسونويصل@اللهلاءأنإلأزو@ل-ولافيهاتخرل
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شنغمسخإلىوبرتدونفيها@لميتهم،تهدد@لتي@لسملي@@لحياةثوكإلى

ملتطخ،
النلىأ.فيفيلقىبقوائمهخذفي"

3تر
تعددالمشهدماهد@لقيامة،منشهداالنبوية@لقصة

وفيو@لحوار..@لعرضطريقةفيمتفردالمناظر،
يتطبالمقامهذا

عرضبصددة@لق@أنذلكوالتقزر..بالثاعة@ل@وحيةالألفاظ@ستخدام

وهرإبراهم،ابنهدعوةعنصفحاضرب@لذيآزرا"الكافرلذلدصورة

ولكنهالإيمان،لويمتحتوالانضواء@لحق@لند@يشجبأنفيعليهيلخ

أبى

ألفا@كلهاوملتطخ،وفيخوغبرف
إحساسأ@لنفسفيدغ

منباقنفير
من@لحياةفيموقفهمنتميريس@بعه@لذيالخاسالباصهذا

للدعرة..لاشجبةواالإيمانرفض

بينويحولوالشب،أواصر@لرحمتقطع@ليرمذلثفيهناد

عونكلمنمجرثةفريدة-وحيدةفيهنفىكلوتقفوالوالد،المولرد

يجزيفلاكسبت..لمارهينةسند-كلرمن
@حد

ينفعولاأحد،عن
وكسبه..عملهإلاأحد

كلمات،فيجمت-الرسول-يمورهحافل،حيويمئهدأمملحن

فيهوقعالذيالرهيبهذا@لموقفعنالتعبيريكونماأدقمعترةولكنها

كريهة.مزريةبصورةالألفا@تبرزهلإثلىة،اغايةفيمشهدإتهازر،

بنفسه..ليذهبالرعب@إنبح@تمه،ليأخذالهولإئهازر؟بالفما

ها
القيامة.يوميبراممإبنهيلقىازرذاهو

للسلمعيه@بر@مبمنصةفيروذ@رحمة،دبزدصل@ظر@(1)
رصيعل@-@بنصيروى@لخ@(2)

لتخرود.@@ه@رسولفالنال.ا-د@@د

شفأؤلفاعي@كاعبنا@فاوفم@ئيدهخلق@نا@ولب@كماةنرأ3كزلآ@عر@خماة

بما@بر@يم،
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فيالإنسانية@لنف@أعماقعنتعيربأ@قترسمها@لكلماتصورة
المرؤع:ذلد@لموقف

وغبرظ..قترةازروجهعلى"

للهفةصورةالحشر..الموقفهدافي@زرصررةالمشهدمنويبرز

الحصيرمنالإفلاتفيالجامحةو@لرغبةالمذهل،والفزعالطاغيف

المفتظر..
ء

فتأتججتس،المطمرسلنقلبتجنتوقد@لحقيقةإن

@لحذ@ظلإنغليظسميكعذابفيواضطربتنفسص
علىليتراعى@

العاميحققلونفيوالحزن،والضيقالحسرةعلتهوقدآزر،وجه

هاالكآبة.منسحابهتعلوهفاماهوالفيامة،ليوم
هو

ثا
في@لمثههفي

هارهبته..منالأرضننزلزلمرعب،خافتأنين
صورةيتذكرناهو

غمضةفيالدلاالحياةطويتلقدالذكرى؟لهوأتىالدنيا..فيعمله

يقولالدنيافيكبرياتهفيازرذأهوهامنتهاها..إلىمبدتهامنعين

حينإبراهيملإبنه
إبراهيم.يا@لهتيعنأنت)@ر@نثالله:عبالةإلىدعاه

مريم:@مليأ@واهجرنيلأرجمئكتتهلملئن
46).

يومآزرنضفيتأئلوقفةوالتأمل..للوقوفتدعوالقصةإن

النابتةبالحقيفةناطقالألوان،نابتالفصة،نعرضهمشهدالقياضي

تتجولتابتمثهدالخالدة..
إثهاالعين..عنهويتحولولا@لعينعنه

ماعلىحمترتىياالندا@:أوتطغىئنذ@لحسرةبوموالند@مة.الحتمرة

(56الزمر:@@@لساخرينلمنكنتوإن@ث@@جنبفيفرطت

@لذالثسيطان@خطو@إنها
هذاإلىفقاثهالأبعد@لثسقي،هذااتبعهاي

كأنوغبرةإقترةازروجهوعلى"القصةفئصؤرهالبئس،المصير

بصبفى@لرحهما@لقرة(1)

@لجرفيمابحلوههر@لعي

رذ@لرحص=ددجت@لرةم@ة@لقرفويل:محوىواكخرخىو@حلسا
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هووإئماصبغتيولالونألي@وجهه،أصابالأسودوالقتامالضباب

الثقيلهذا@ليرميواجهوهوالكافرللمجرمالمعنوي@للعد@تصوير

وكبريائه..وجحودهبضلاله

يحملموقففيالسلام-عليهإلراهيم-القصةتعرضوهكذا

حياتهم،واقعفيمنهالمسلمونيستفيدحتىوالرجيه،والدرسالعبرة

@لعالمينرلتمندته،@آيكعنالمستكبرعنتغ@نيلاالرسولمنفالقربى

بينمثيرثهدفيذلكبعرضع@-والرسول-شبنأ،

دلالة،أكنرموففوهوالفياضييرمازرأبيهوبينإبراهيم،الرحمنخيل

المباشرة..الرعظيةيراتو@لتعتالتوجيهاتمتتمنآثرأوأعمق

ومنالقيامة،صورمنتلك
الحو@رالزلزلة،الرهيةالصورهده

المهود،الحاضرفيواقعأتهنحصقآزر،وأببهبئإبرا@لينفبها،

حركةونتتغحزين،عميقتأئلفيالخيالويتحلاهالعين،تستحرضه

فيوتؤثرالنفى،فتلاصالر@،المهدذلكفيالمعروضةالصورة
جدلرا

وكسد،غتمفيوهوالكئيبة،صورتهفيآزرفنرىالمثمهدأمام

إبراهيم..إبةمعحوارهفي
لهفيمول"

لالكأقلألمإبرامم:
تعصيني،

1اعصيكلافاليومأبوه:فيقول
00.

ويستحضريتذكروهوازرأعماقفيمتأملأالإنساني@لخيالوينبعث

لهإبراهيمقول
قدإنئيأبتباالدنيا:أفي

يأتكلمما"العلممنجاعني

كان@لشبطك@نتعبدا@لشيطان.لاأبتباسوي!.صر@طأأهدكفاتبعني

نتكون@لرحمنمنعذ@بيمشكأنأخافإنييا@بتعصيأ.للرحمن

(45-43مرصولياك@للشيطك

@لتر@بس@لف@@لبرةلنبظهرو@لنىنا،لاصتحيرسو@د@لدخك@لفترفوقل

8/4@للىيدقحعى@لكالة@د@لكنىةو@لقى 0 5@140.



والاضطرابفنرى@لقل@المكروباللاهثإلى@لمسههونعود

محشرجحزينآزر،صوتونسمعالاستقرارموعدم
@بالعبر@مختلط

."أعصيكلا@افاليوملابراهيم:يقولوهوازرنسمعوالاثك،

كلمتإنها
موشاةبالكرب،مغمورةللهول،مبطنةصورأترسم

لزبم@الجاحدكبرياء@لظالمفتهاوتالحفيقة،يرىوهوقاللقدبالفزع.

معباليأسالموحيةالصيغةهذهفيقالمهين..انكسارفيذلكوقال

للخلاص!بوقةأيةإلىالتطلعمعوالإنهياراللهفة،

مصيره..المجرميلاتيجنبو@لك@الثتةعنتعبيرإته
هذا

المقابلانممامرهقق@والذلةخاشعأوبصرهالمتبحج..المتكبرالمجرم

بالكربيسىذليحمرهق@وففإئهياء@لمنف@و@لكب@الثامخةللهامة

واستكبار.إعر@ضمنعليهكانماجزاءوالعجز

السلام-عليهإبراهيم-دعا.فيالقصةساحةعلىالمناجاةوتبرز

تخزبنيلاأنوعذتيإثكربلاياربئ:يدعوفبراهيمأبيه،بخصوص

لأبعدلااأبيأخزى@شخزيفأييبعثون.يوم

الكافرينعلى@لجنةحرمتإنيتعالى:اللهفيقول

يسمعازرهوناها
حديثأوكلأمل،بارقةكلمنويمنطيش@ا

الفصلالقولوهوالعالمحين،ردثكلاميسمعالنفم@،منخايح
@

إني

"الكافرينعلىالجنةحرمت

ذلكتصورفيفسحتهالخيالفيأخذالقصة.فيفجوةوهنا

بعدماشعاعأ،النفسفتطيرالانسفي،@لكيانئزلزلموقفإنهالمشهد..

منفؤتفلامستحيلة..طائرةامنيةإنهاالحق،بكلمةعليها@لحقأطبق

ضثاعهئقلإد@@لرضىطقبالأ@عدصصفسهإلرليموصصححراب@قال(1)
@ي

بعيدالمامقلأن@ص@رحةسنديد@لبطأنه@يأبصمةالأ@عدويلأبيص

يا@لل@تعر@ل@ر@د@هالكبسى@لبالأبحدرقلأ@مدفالكمرمها،



الحكميتولىهر@لذيالجبارالأعلىفالعليمناص..ولا@العذ@

@لحذ@كلمة)حقتوقدالكافرين،علىو@لسوء@ليومفالخزيوالفصل،
@

.(71@لزمرك@على@لكافربن

علىالجنةحرمتإنيالحاسمإالردنسمعأولاءنحنها

مجالولاالحكم،فيمر@جعةفلاالكافر،يحتظرفالعذابالكافرينأ،

منوماالأمر،قصيوقدتعديل.أوفيهلتغبير
شيئايخففالعبادمنأحد

تنفعهم)فمااللهحكممن
فقدوو(..المدثر:@@ثافعي@شفاعه

@لفالمصير،وتفزر@لقول،وحقتباركاللهقض
يليقي

م،بالمجم
"المصير..فبنىكبيرشزإلىانتهىفقدشفاضعتنفعهفما

ثم
إبراهيميائقال.

بذيخهوفإذافينظررجليك؟تحتما
(1)

متلالخ،
ولابابإفي@لبخاريروايةوفيالنار!..فيفينقىبقوائمهفيزخذ

إبراهيمقال:بم@عنهريرة،أبيك@نيبعتونأيومتخزني

إنيالله:فيقوليبعثون.يومتحزنيلاأنوعدتنيإنكرلتيافيقولأباه،

."الكافرينعلىالجةحرمت

3أبوكأينإبراهيميافيفولمنهفيؤخد"طهمانابنروايةوفي

اخذتهأنت
فييتئرغذيخهوفإذافينظرأسفلانطرقال:مني.

لريعللربليرصنسعلي(1)
"

مموحرلانسلد@لحرلمج@@للفلالكر.@لبع

الحاء@لمملة.صكمراد@لح@الثرسو@للريحلالى،قية

رضيعليحلبترلي
@حكاهومر@لبهى،فا@يحالأضحتلكدعه@ن

ويهى

يىلي

بنيحمولإلاأيه@لى@لس@م-عليهلويطر@لحليل-الفا@ةحديتولي

@لنعرفكر@لفاعوموشلطخ(

و@ي
دكر@لصحتركتأ@لتحد،@د@لتةأيمحرلحمام)و@ليعحريرةحلمت

دكر@لصبحو@لصبحان@ثر@ل@بعو@للبعالحدصشدةمخمعأمقصأس
@ل@واثض

ع
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سعيدأبيحديطوفي
وريحقببحةصورةفيفبنخول"

فيمتتة
أبي!.لستقال:فه.تبرأكذا@ر@ذاف@@لمنذر:زاد@بنضجانصورة

ثمساكنةتحتانيةبعدها@لمعجمةبكسرالذ@لالذيخ:وإ
خاء

الشعر.كثيركانإفاالأفيغله:يقاللاوقيل:الضباع،فكرمعجمه:

لغةوالضبعان
@لضبع.في

وفيطين،أودمأورجيعفيأيالثزلبعضقالمتنالخ:وقوله
"رواية

الأخرى:@لروايةعيتوقدبالمدر،متلطخأيأمدر@بذيخ
"

فيفيتمرع
."نتنه

حديثفيسليمانأبولاوقال:(1)للخطابيالحديثغربوفي

@لت@فيمسخهقال:إلأبيه:@لقيامةيوموشفاعتهإبراهيمقصةفيالنبي-شع

د@@فيحوله"أخرى:روايةوفيالنارإ،فييدخلثمأفجر،ضبعانأ

ذيخاأ...

فيفيلقىكريهحيوانإلىآزرنحويلفيحجرابنالعلامةفال

النارفييبقىولئلامنه،إبراهيمنضلتنفرمسخهفيالحكمةقيلالنلى:

فيالحكمةوقبل@يم،إبر@علىغضاضةفيهفيكونالآدميةصورتهعلى
@لئر@حمقمنكانوازر@لحيوان@ئحمقمنالضبعأنضبعأ،مسخه

لهظهرأنبعدلأنه
حتىعلى@لكفر@صز@ل@يتالآياتمنولدهمن

بالنسبةالتثمويهفيوسطلأنهالحيرانهذاعلىمسخهفيواقتصرمات.

إبراميمولإنمثلأ،كالأسدفوقهماوالىو@لخنريركالكبما@ونهإلى

وأصزو@ستكبرفأبى@لجناح،وخفضلهالخضوعفيبالغ

الذلبصفةفعومل
لمازرأنإلىفأشيرعوجأللضبعولأنالقيامة،يوم

ديتحفبقللحطمي،@لحليثعرب(1)
5 5 6 / الأمحر@لفبمأيصأريه1

ر@لأمرر@ليمقالأمرر()ضجعالأجدألو@رر@ه@لسسمرل@لمض@للت

رسجباهتز@الأمرر@ل@يولقالتالالحب@@لمتمح
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الدينفيعوجهعلى@ستمزبلفيؤمن،بمنقم

عليهإبراهيبم-ينظرحينالعصيباليومذلثفيكريبمهدإئه

فيفيلقىبقوائمه،فيؤخذمتلطخ،بذبخهوفاف@"إلى@بيهالسلام-
النار!..

لامفزع،منهدفيصاخةصورةإلىالخياليفرثناقليلأ.ونفف

الأنيمهذانهايةمدفيوهوويقز،يرتعشوهوإلآفلبتوفمهعلىلنت
حينوزخرهإبراهيمرؤعإلىالضلالكبرباءفا@ته@لذي

بادنهأإلى@دعاه

ملبأ،..و@مجرنيلأرجمنكتتتهلملننإبر@ميم

يمسخالتعاليمذارهبهائلأمر
ونلكالنار،فيويلقىمسخأ

لاواعتباردونالحجلىة.تلقىكما@لنارفيالقيوالضلال.الكفرجزاء

المشهد.جو@لبمنجانبوفيعذ@بأ.أشدهارمانلىأأفظعهاوماعناية.

تأنيبوفيوزفير،تغثظفيتستقبهجهنمإلىالخيالبعينالبصربمتد

فلكهولومنوتزثيل.
من@لقلوبوترجفالعيونتدمع

المصيرمذا
يلالبم..ا

الرسولوعلىرتجهعلىهذا@لمتحاليمخيف.مرعبمفزععرض
هذاالخليل.

يصدرتنيعأ،مسخأمسخهأنبعديصدرالأمر@لعاليهو

تحقيرفيؤخذوتحقيرإعففيليأخذوهبانيةإلى@لفالأمر
فىوضدوهمهينا،أخذا@لعذابمحئكةوأخذتهالدنيا،فيبمقامهيليق
@لنار!.فيفيلقى"وجفوةإهانة

(1)
8/4@لخرىعحيحثرخفيالاريدغ 0 6 0 4 0
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السلأ@عليهلوطقمة

لمحتوىا

وشذوذط

وخمقنفاهة

عصيبيوم

لدي@الرك@ا

المروعوالهلاكالمفزعالعذاب

7





ال@لأأعليهلوط

لوط.هوغبر@مرأتهو@دفردبإبمانال@نببنلقومهإبرامبمدعئانتهت

إليهالمقربي@وموساللام-عليهلإبراميم-القريبةالقرابةفوهوولوط

معهومبربهامنقيل،كماعمهابن@ر@خيهابنفهوكذلك،
اصرس

)فأمنالمقام:بهحا@ستقرحيثالأرونما@راء@ل@العر@ق،فيالكلداين
رجمي،إلىمهاجرإئطوتال:لوط،له

العنكبوت.أهو@لعزيز@لحكيم،إئه

ماجرلنرى@يم..@رفطإلىمهاجر)فيلوط:إقولة@مامونقف..(26

إلىهبرإئماتحلىة.أو@و@أرضإلىيهاجرولمللنجاةيهاجرلمإئه

يهاجرأنقلوعقيدنهبقلبهإليههاجربل@ملتجئالهمتقرباهبرربه.

كيالهلهويخلصقلبهلهوئخلصعباثت@لهلئخلصهبر@ليهوثمه.بلحمه

@نفيرجاءيبقلمبعد@نوالضحد.الكفرموطنعنبعيدامهجر@في

@لتيائىضولوطا@لى@ونجيناهبحال..والإيمانالهدىإلىالقوميميء
لوطوقصة..(7االأنياء:أ@للعالمينفيهابركنا

(1)
معاتلىيخيمكانها

سررةكر@صعلي@لى@لفص@@لإشارةوفد@رت

لهمخل@صالوطنهمعنتحلت@نررلجتصسكرة@ضلى@ت@لكربم@لترت@فيوحد

اد@ك@لالبة@ضص@لكنبرة@لإنجلر@تنيؤنك

آية.أنتلآىارنك@هنجايقىفئاماط@موو@و@ل@فتنكة@نجم.حرةففي

لهدائعرلردثهمباسهم،نمثرمم@هد@نلوطفهمعننخلت@لإضلىةوون.(54

عف.علىر@سانلهاشديدعنابمئوقر@معفمفتد@لاكا،
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نرحنوبمنجليمكنبتةمالكة.@@لرطنوم@د@لإضلىةطع@)ق(رةصو@ي

كدبكلتغو@مو@صحد@ليكةدو@@خو@ن@وفرعونوعادونمي،درش@و@محاب

4،.2-12أ@لايتب@و@نحق@لرسل

ليهموتنيهملوطنومسبخلت@فى@نيولحفها@لدرة@لغر،سررةنتي3

صلهمحلعنا@لورةتحتكاحاعنم؟ولاللو@نن
@حموعنا@@،محن@

على@ه@اله

بحر.تخنمملطللحاصا@لأعليم@تا@رمناباثدر،لوط@مكئبتلرطأت@

منت
لظولتدضكرمننجزيكنلككدنا

ر@ر@ر.رلقدباننوفتسلىوابظارمم

و@امكرظ@بطئكرةعئجهمولقدروظ@ىو@اطظفطسنا@مفمضفهعن

4ك@-اثبت:أئئكر،منفهلللذكريرنا@لقرلنولقدوئنر،عذ@ى

وصالمحعومضلرحيجلى@نبياء.تيى@هي@لان!لحصوديها@@لأعر@مررةتليننم
شالحة،

ل@،8ةأ@ثبك@فم-.عيهلرهص@لحديتبني3

@كعلى@لقرية@ننكبر@ولفد@ت@معرصديلطفهمحر@رد@لفرنانسورةدي3

4أ@لايةثررأ،يرجونلاكفوابلبرونها؟يكمنوا@نلمفطر@فوء،ئطرت
0

،0

-

بلي
1أ@ثبدنهايتها:@لعها@لىص@لفصةعنو@بها@لحلبت@نر@.سررة 6

5@لأفيليلهي@للسورةئىأئا 1ء،،..4

@عر@يم-تصةعفلوطنصةتلكربهاسررةرلمودوميس@رةجاعت3

صعبها@فم

ةرصرفي@لأ@لنم@ر@بم،فصةنوحلماص@ثرت@فبر@فا@ف@@مي

ث@-38،ي@لئ@رت.ةقصصلحلهبهما@صلمحأ@لا@فه@كرتاحثيه@لنص

3
علبهما@لم-@هرلمجم-نصةعفصلوطتصةدياوتلكر@لحجر،صهرةحاعت

كلا(أ@لأيك:75-

ودبص@لني@العربوئ@ثرلوطقرملهئصمالنر@ى@ل@دلضافتسورةتأنننم

ئئم@لحلىينفيعرزأ@لألمجسمين.ويمدنخل.يد@لمرسينلنلوطأ@ه@نسيلىمم

ثئرنج
ا-ك@أ@لايك.تحقلوف@@فلاوبالئلصجنعيهمت@زونص@فكم@لاحرين

تايافيجا.لرطتمعى@يا@لحديتنلقنلكبمدحاعت@تن@لناريكسررةنيلضا

تالطأما@لحرطون.خبكمنما@تال:@لملالكة:من@لرسلجا-نجا@ر@يم@حلت

كث@.-31أ@لابك:طن(منحجرةعلبمنرسلمجربنفم@قا@رطا@لى

خكمأأتل.ثرلوطأ@ثنل@صهرةسعوعمعمرجزةفبها@نلىةحاعت@لأنيا.سررةني

في=ويلىخنا.فاسقنشنىكفوا@م@نهم@لجفتتحملكفت@لي@لثريةشونخيا.وعدأ
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فقدإلراهيمقصة
فنزلاربه،إلىمهاجراالامإلىالعر@قمنعمهصحب

@لبحرصفاتعلىالقائل@حدىديوحدهلرطعلثىثمالار"نبو@دي

سدوممدينةتسكنوكفتبعد.فيماسميتكمالوطبحيرةالميت

والمعبشة.بالرمنهملوطوصاروعمورية

وضذوذ:افنحرا

ئاأنحدثثم
ألهالقرآديذكرعجب،شدوذالقمفي

لأوليقع

بدلاالذكورإلىالمنحرفالجسياليلهوفلدالثرية.تاريخفيمرة

طبيعية@وحد@الجسينبنلتتكونللرحال،ال@هخلقهناللاتيالإناثس

@تالأحياء،جمغفيالمطرثةالفطرةولقبال@الحياةاتد@دتكملمنتجة

الجسىإلىوالالحرافالثذوذيقعفلموإناثا.ذكرانألىو@جا:اللهخلقها

هؤلاء:لوطقومقبلالمماثل

منبهاشقكمما@لفةأتئونلقومه:تالولوطأ@ؤة
ئحد

من

1لعالمينا 1 0 0
8ات:عرلأا

قضيةوصة،انحر@فمنخاصلونصلوطقصةلناوتكشف

السبق.صمد@ر@لق@كانتوالتوجد@لتيالألوهيةقضيةغيرهيئخرى

و@لترحيد..الألويةقضيةعنبعيدةلبستالواقعفيولكنها

ثاتوقدوسرعه.لئنهالإسلامبقحدالرسدال@هفيالاعتقادلمن

@لو@حدةلنفسشقينيجعلهماو@نوانثى،ذكرايخلق@ن@لثهشنة

يتمو@نبهما،تتكمل
في@الاتد@

يكرنوأن@نسل.طريقعنالجنسهذا

7لأبتأ@الحبنا@ل@ش@قرحت كأ.45

@لاليى@ل@كنيى@رجدلمضفكرليححرأ@صدرحأفكاد@لح@بت@لحاقةسورةفي@سا
لرصشصوا@لحلطه@للتفكاتتجلهوصفرمرن

ربم
فاخد

3
ر@بق@ةي@

91،ةأ@لابات 1

ك@..4ول-أ@ثيد:فيسوؤ@لن@وتجامحتنم
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منالل
صالحين@ل@ةمذهوفقركبهماثثمومنوانثى..فكرالتقاء

ونفسيأعضودائجقزينالالتقاء،هذاطريقعنللنملصالحيحللالتقاء،

)تيانهافيو@لرغبةعميقة،عندئدينالانهاالني@للذةوجعللهذا

ثم@هتد@د@لحياة،فياطهمثئةفيحققايتلاقياأنلضمانوفلكأصيلة،

التيالمناعبمقابلفيثافعاالعميقةاللذةوتلكالأصيلةالرغبةهدهلتكون
ذلكبعديلقيانها

ومن@رضاعة.ووضعحملمنالذرية.لي
وتربيةنفقة

3وكفالة
0 الأطفالتكفلاسرة،فيملتصقينلبفائهماضمانأكذلكلتكون0

@لىحتبونوالحيوان،أطفال.منأكثرحضانتهمفترةنطولالتيالناشئين،

القديم!الجلمنأطولرعاية

هذه
هي

فيبالاعتقادبمقتضاهاوالعمل@ثراكهايتصلالتي@لثهصة
متصلاعهاالانحراتيكونثئمومنوتفديره.تدبيرهولطفوحكمته@لثه

مهجوعنالعقيدة،عنبالانحراف
للحياة.الله

لوطاإنحتىلوط،قومقصةفيواضحأالفطرةانحرافويدو

غيرالئغالانحر@فهذافيوأنهمفيها،ال@هخلقدونباعبأنهملبجبههم

ما@لفاحثةأتلونلقومه:قالإذ
منبهاسبقكم

@حد
من

قومأنتمبل@لناءدونمنشهية-@لرجال-تئونإئكم@لعالمين؟
1،..8،08ةالأعرات1مرفون،

منهجتجيزفيالاسر@فهولوطبهيدمغهمالذيوالإسراف
دثه@

وهبهمالتيالطاقةفيوالإسرافالسولة.الفطرةفيالفمل
لأداءإياهااثه

@

يخرفيويبفرونهائريقهنهاهمف@ناالحياة،ون@والثرية@اتد@في@رهم

الفطرةلذةجعلدئه@لأنشانة.شهرة!"مجردنهيمهضع
@لطبيجة.افهسةتحقبقفيالصادقة

لذتالضوجدتفإذا
الئذوذ@ذنفهوالئنة،هذهلقيضلي



فيفرقولادساديكونأنتجلوالفاد@لفطري،والانحر@ف
فساد.لاوانحر@فبلاإلفطرية،الأخلاقهيالاسلاميةفالأخلاق@لحقيقة.

لدةيحققهو@لدي@نفي-كالتك@نلثفثى-@لعضوي@لتكوي@بن

الئهوةا."مجردبهيقصدلاالذيالالتقاعيهذافيللذكرالصادقةالفطرة

هي)نما
بتحقيئ@لميميجعل@رونعمة،اللهمنرحمةلهالمصاحبةاللذة

التكيف!ثقةتعاثلبلذةمصحولأامتد@ر@لجاففيوثي@هشة

لذةيحققأديمكنفلاللذكر-بالسبةللذكر-العضويالتك@لنفأئا

عدالاتجاهمجرديخمنعليسق،الاستقذ@رشعورإنبلة@لسليمةللفطرة

السلبمة.الفطرة

أثرفوعلجه،يقمالديالحياةونظامالاعمادي،التصوروطبيعة

مذافيحل@مم

هداديهايئرأمريكاوفيا@رولافيالحديثةالجاهليةيرفهذه

لجرنويعا.الثراالاذالجنسيالانحر@ف
ما

عنالا@حرا@إلأبرر

عل!.يقحم@لذيالحياةمنهجوعنالاعتقاد@لصحيح،

دياليهرديرجه@التيالأجهزةمنعريضةدعرئمناككلتوقد

العقيديالانحلالب@ثاعةاليهو@لغيرالإنسانيةالحياةلديرالأرض

منعريضةدعوىفاككفتوالأخلاقي..
بأن@لحجهةالأجهرةهذه

المجتمعات!فيالال@الفاحئةهذهيئرالذيهوالمر@ة@حتجاب

ضابطيبقلم7أمريكائهروباففياليون.تخرقالواقعثهالةولكن

عالمفيكماالى-وكلذكركلبينالكاملالجنيللاختلاطو@حد

يخقص!ولاالاختلاطبلىتفعمعدلهايرتفع@لاذة@لفاخةومدهالبهائم!-

ين@ثذوذ@ل@@تعد@بل@لرجال.بينالذوذعلىيقتصرولا

فليقرأ:الشهاث@هذهعي@هنخرقلاومنالشاء..



فيالنساعهعندالجنسيالسلوكلاوالرجال!عدالحسيالسلوك"

يكي.مرلأا"كنزي."برنقر

إلىوت@دهاالأكذوبة،هدهترثدترالماالموحهةالأجهزةهذهولكن

@مؤنمر@ووصاياصهيود،لرونركولاتتريدهمالتؤثيالمر@ة.ححإب

!(1)الممشرين

أفظعويملىسونالمكرويأتونالسيئات،يقترفونلوطقومكانلقد

ننفرأعمالاكانتب@قبلهمأحدسبأتهالمالتيالأعمالواقغالفو@ض،

لافهمفضيلةكلعنوانسلخماجمفةكلمنوتجرثواالثرية،المطرةمنها

و@خبثهمسيرة،وأقحهمالناسافحروكالواسمعصية،عنيتعفمود

لاسابى،لكلويتربصونالرفيق،ويخونونالطريق،يقطعودسريرة:
يرثمم

عن
إلىئشقهالمفاخةواشدعمايصدهمولادين،فلك

يأتوافكانوااقترافه،أحدسخلديدصركانمامحرماوتعاطوا@خر@مها،

اقهخلقماويذرودالعالميى،م@الذكران
س

يقرلوهن:فلاالناء

أنيتتقون.ألالوطئخومملهمقالبذالمرسلينلوطقوم@كذبت

أجريإنأجرمنعل!ئسألكموماوئطيعون.اتهفاتقمائين.رسوللكم
1ةالشعراءأ@لعالمين،ربعلىإلا 61 64).

يتنكروصالح.وهحدنوحبهلدألماقومهمعلوطبدألقد

الإيمانإلىويدعيصماققوىوجدادفلولهمفيويستجيقاستهتوهم،

الهدى.مقابلأميالهمسشيءفييفجعهملنأئهإلىوئطمئهموالطاعة،

أتئونالتاريخ:أفيلهاغرفواالتيالثافةحطيئتهملاستسكربو@جههمئئم

أنتمبلأزو@جكم؟منربكملكمخلقماوتذرونالعالمين؟منالذكران
1عادونقوم 1اء:لشعرا9 65-1 6..،6

فطب.لحئد@لثريه،جاةليرو@لت"وكتبمسلمود@الحىاملتير@حع(1)

1 5



لإتيانالحنسيالذوذهيلوطقوملهاعر@التيالمكرةوالخطيئة

الساءوتركالذكور،
شغالمطرة@ياسحرافوهو

الدكرال@هلرأدقد

ومثئتهحكمتهلتحقيقصاحهإلىالميلعلىمهماكلآاللهولطروالأنئى،

فكانوالأنتى.الذكرلاخماعيمالديالسل،طريقصالحياةامتد@دفي

الكونمر@يكليحعل@لذيالعام،الكونيالناموسمنطرلاالميلهذا

إتيانالوجود@أقالهذاالمدئرةالمثيئةإلفادعلىوتحاونتنلممقحالةفي

دلاالذكور
هذافطرةمعيتمىولاغاية،يحققولاهدف،إلىيرمي

لدة.أحدفيهيحدأنوعحبوقانونه.@لكرد

الفطرةوسبلةإلأهيإدالتقائهماوالأنثى@يالدكريجدهاالتيواللذة

لوط.قمفعلديواصحالكودلاموسصدالانحرا@الميئة.لتحقيق

لحروجهميهلكيا،أنأوالانحرافهدايرجعحاصأنبديكىلمثموس

مىولتعريهمالفطرفمركبومنالحيافركبص
حكمة

وهيوجودهم،

والتوالد.التز@وجطريقعنبهمالحياة@امتد@

الجماعكتاريخفيغريبةظاهرةهيالجنسيالئدوذوظاهرة

فيميلوقتيما،لملابساتأولمسيةمرصيةلأسبابألراديد@قدالبثرية.

لاحيثالحنودمعسكر@تفيهدايكونماوأكثرالذكرر،لإتيانالذكرر

طوللةفتر@تالمسحرنودفيهايقيمالتيالسجونفيالاء،،يوجد

بالشاء.الاتصالسمحرومي@الجنسي،اليللضغطمعرضي@

أن@ئا
لغ

وجودمعلأسر@بلدفيالقاعدةهوفبصبحالثدوذهذا

الحماعكنىيخفيحقأالغربالحادثموفهذاالرواج،وت@ر@لاء

ية!لثرا

جعلثثهالآخر،بلى@لجن@@لجن@ميل@لفطرةمن@للهجعللقد

فقال:@وج.@لت@تاعدةعلىتقهمكلها@لحياة
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@نفهمومنالأرض،تبتمئاكلهاالأزواجخلئ@لذي@حان@

..(36أبى:بعلمون،لاومئا

يعلمهلاوماوالأنصالأرضداتسواءأزو@جأكلهاالأجاءفجعلي

المحلوقك.ثنىفيالملس

فالذرةالأحياء-علىفضلاكله-الكونبناءفيأصيلايبدووالتز@وج

سليما.واخرئإيجايةكهربائةمن@يوالكرونات.كهاربمنمؤلفةنانها

الآن.حتىيبدوكماجميعافهاالمكرصرة@لكائاتوحدةوهي

قاعدةعلىتقمكلهاالأحياء@ن@لمضم@ةفالح@ي@حالأيةوعلى

التذكيرخلاياتجتمعوأنثىذكرنجسهامنلهايوجدلاحنى@لتياوج.

الاجتماع.بهذاوتكثرآحاثما،فيو@لتيث

هو@تزاوجكانولثا
ال@هجعلفقدالخلق،نميسفيالحياةتاعدة

تتوقفولاتعليم،بلىتحتجلاالتيالفطرة،هوالزوجينلينالتجاذب

الأصيل.@لفطرةلدافعطريقهافيتير@لحباةكيو@لكتفكير.على

ماتحققالمدبرةوالقدرةالمطرة.مطالبتحقيقفيلذتهميجدونوالأحياء

منتوجيهولامنهموعيبلاكيانهمفيالحودعةلذتهمصراءمنتثا@ه

وتلكمذاوميولو@كلضاء@لذكر؟الألى@مضاءكيبتاللهجعل

مذايجعلولم@جتماعهسا.من@لفطرية@للذةتحققسجث
أعضاءفي

ويولهما.كريى@ل@

فيحدثكماج@اعياانحر@نا@لفطرةتنحرتعجيبا@نيكونثمومن

@لحتقبم.@لفطرة@تجاهعك@@لىثافعةضرصرةبدونلوط،قوم

يفعلون!بمابالاشكلىو@لعجبقومهلوطولمجهوهكذا

لتثون@ئئكمتجمررن؟و@متم@لفعئة@تأنوفيلقوعه:قال@ولوطا@ق

54.5أ@لنل:نجهلون(قومأننمبل@لنساء؟دونمنشهرة@لرجال



الفاحثة،هذهإتيانهممنالأولىعلىنهفيعجب
ئبصرونومم

وحدهموهمالفطرة،نسقعلىتحريو@جناسهاأنواعهاجميعفيالجاة

تلكبطبيعةالثانيةعبارته@ىوصرحوالأجاء..الجاةوسطفيالر@ذ

لمألو@وعرابتهاشذوذهالإبر@زيكفيعهاالك@ئفومجرد@لفاخة.

جميعا.الفطرةولمألوف@لثرية،

يتركحا@لفسادوأن@،والصو@على@لجاثةيتقيمياانلوطدعاهملقد

@بعذ@اثهئهلكهملاحتىحالهمليستقيموالضلال،

منبهابقكمما@لفةتتونإنكملقومه:قالولوطا@ذأ
@حد

من

ناديكمفيوتأتون@لشل،ونقطعون@لرجال،تأتونلئكم@لعالمين.
.(28@لعنكبوت:0،01@لنكر

ألوانه.بكلفيهمقد@تثرىالفساديظهر@نلقومهلوطخطابومن

العالمبن:منبها@حديسمقهملم@لتيال@ؤةيقود@لفاخةفهم

وهي@لرجال.يقون-
الفطرةانحر@فعلىتدلقذرةش@ن@فاخة

معو@لطهارةالاعدالحدبتجا@زتفسدقدفالفطرةأعماقها.وفاثماص

ومنطقها.الفطرةنطاقفيثاخلةولكنهافاخة،جريمةمذهتكونالمرأة،

وفسادجميعأ.الأحياءفطرةمنانخلاعفهوالآخر@ئذوذذلكفأثا

@لمباشرةلذةاكجعلفقدسراء.@لعضويو@لتركب@لنفسي@لتركبفي

متناشة@لزوجينبين@لجشة
مع

الذيبالنسلو@فد@ثوالأكبر،@لحياةخط

عنيثأ
بهذهللالتذ@ذ@بالاسنعد@الزوجينمنكلكيانوجهز@لمباشرة.هذه

فلاالثافةفأئا@لمبلثمرة@لتنلق.لذلكوفقاوعضويأ،نفسيا@لمباشرف

وجدف@نامنها.الهدتلانعد@مبالتذ@فما@لفطرةدثهيجهز@ولملها،مدت

مننهائياانسلخأنههذافمعنىلذةنيها@حد
لامسخاوعاد@لفطرفخط

@لحياة!بخطبرتبط

علىويعتدون@لمارفوعونوير@لمال،فينهبون@لسبيل،ويقطعون-
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فيأبعدخطئوهيكرها.بالفاحثةالرجال
جف@ل@الأولى،الفاخة

الأرض..فيوالافادو@لنهب@لسلب

فيويتون-
نا@

متفقجمل@يشكلوفيجهارايأنونهالمنكر.@هم

وفسادالفحش،فيأبعددرجةويربعض.منسعضهميخجللاعإ.

صحح!معهئرجىلاحدبلىبالرذيلةوالتجح@لفطرة،

وحمق:سفاهة

وكئرت@،المنكر@فيهمثتحنىضلالهم،فيالقومتماثىلفد

الهدئ،علىالضلالةواستحبداالفاحشة،حثقلوئهموأشربتالمولقات،

ومايعملونمالهمفرئنالئيطانعلبهمواستحودالرشد،علىالغيايةوآثروا

يعمهونجهلهمفيوهمفعلهميسفهالئلام-عليهولوط-يفسدون..

أ@لئمل:تجهلونأقومأنتمبل@لناءدونمنشهئ@لرجاليأتونأئكمإ

قدفهو
والجهلالعلم.فقد@نبمنعىالجهلبمعنييه:بالجهلدمغهم

البغيض.الانحراتهذافيمتحققوكلا@لمفينوالحمق.فه@ل@بمعنئ

والذيماأصلا.ضيئأيعلمولاشيء،كليجهلالفطرةمنطقيعرفلافالذي

الحقوق!جميععلىمعتد@حمقسفيهالفطرةعنالميلمذايميل

ماواستنكرالثذوذ،هذاترك@لىلوطثحكاهمفلما
ماتركمنفيهم

الحكمةوتجيزالفطرةعلىوالعدو@نلىو@جهم،منربهملهمخلق

سنةوإلىالحياةركببلىللعو@ةمستعدينغيرأئهمتينفيها..@لمكنونة

المطرة*إ
:@أ@لشعر@@لمخرجن،منلتكوننلوطياتتهلملننتالوا:

مععليهموفدغريبا.فيهمكانوقد
اباه@متزلحينإبراهيمعمه

معه.آفت@لتيو@لقلةإبرايممعالأر@نوعبرو@رضه،وطنهوتركوتهمه،
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ماعلىليرثصمإليهم،ال@هأرسلهحتىالقمهؤلاءمععاشثم
فإذايخه،هم

الفطرةسحاءبلىدعوتهمصيتهلما@@يهم،منلالاخر@حئهدثونهبهم

وهذاللانحر@ف،الاستكلىهذاعلىلو@قومجهابكانوهكذا

هئواأن@خنصارفيجرابهمكانالفطرةوحيإلىالتوجه

أللمىأئهمبحجةإلا@مرأته-بيته-أهلوهمدعحتهسمعوصلوطب@خر@ج
اونيتطفر

بنهمقرتكممنلوطالئخرجواتالرا:ئنإلأقومه@جو@كانفماة

6،..5ةالئملأتجطهرون،أنلس

منبالتطهرتهكمايكونقدمذاوقولهم
يكونوقدالفذر.الرج@هذا

أنعليهإنكلىأ
يسمى

لابجثالفطبرةانحر@فسفهمتطهرا،هذا

والتطهربالطهرصقابكونوقدقذ@رة.من@لنحرفيلهمفيمايشمعرون

عنالإقلاعيكلفهمكان@ذا
الذوذ!!فلك

كان@رمالنبيهم:جمابهمفياخرئمرةالانحر@فلناتجلىلقد

بتطفرون،أناس@نهمقربتكم،من@خبرجوهمقالوا:@لأ@ندومه@جو@

..(82أ@لأعر@ف:

الملوثونفيهاليبقى@خر@جأ،@لفريةمنئخرحيتطفرلىمنعجبا!يا

تطلىد@ليست@لحديثة؟الجاهيةتصنعوماذاالعجب؟لماذا

مجتمعاتفيهتنغصالذي@لوحلفيينغمسونفلايتطهرون،الذين

@ليستوغير@ل@ر@ر-@لمر@ةعنللأغحلوتحطبصاتقديةونسمبه@لجاهلية-

ولاكذلك؟وتصوراتهمو@نكارهمو@مو@لهمرأنفسهم@رزاقهمفيتطلىثمم

الدنسينبالملوئين@لأترحبولاتتسعلالأئهاثيتطهرونتراهمأنتطيق

حين!!كلفي@لحاهليةمنطقإنهالقذرين؟!
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مابكراهةئعالنهمانالآيبقلمعدئذ
تقززفيعذوذ،منعليههم

والقلى:ا،.هلأ:@الشعر@أالقالين،منلعملكمإنيقال:و@متئح:،

بهربلىيتحجهثئماشمئزاز.فيوج@همفىلوطبهيقذتالبالع.الكره

مىيجيهانلالدعاء
مماوأهلطنجني)ربةوأهلههوالبلاءهذا

..9يعملون

ئردعملأنهالصا@تةبفطرتهيحسولكهعملهم،بعمللاوهو

منقرمهلهصيأخذمئاوأهلهئحيهأنربهبلىفهويتوجهومرفيهمئهلك.

التدمير..

عليهمأنكرلأنهبلحراجهلوطقومهئمالقرآنةالآيكأبرزتلقد
فاخةوعلالية.وتعارفواتفاقبجماععنيأتونهاكانواالتي@لاذةالفاحئة

اللهفطرالتيالفطرةغيرعلى@لنساء،وتركالرجال،بإتيانالجنيالئذوذ

عامةبلعليها.

ولاحياءبلاوسفورهاواستعلانها،@لرذيلةتبجحبتدئلرطقصةوفي

معو@لذوذةالانحراتمنالأسفلإلى@لدركالبثريةوانحد@رتحرثي،

@بعذ@ائاقالوا:أنإلأتومه@جو@كاننمالالنذبر:،الامقتار
إن@لته

9،..2لحنكبوت:اأ@لصادقنأمنكنت

فيوالغواية،الضلالةفيواندفعواهمهم،هثيالقدحالأيةعلى

@لمراوغةفيو@معنيافجورهم،فيوتما@واوالئه@ت،@لثرطريق

فهخوفهمالذيبالعذ@بو@ستخف@او@لتبجح،

@لرسولمنوتلقحانبيهم،

تحديهموأعلنهاوالاستكبلىبالتهكمونصائحهعظاته
بن@بالعذ@يأتيهم@نله

كانإنالعقابمنيريدماعليهمئزلو@نبهم،عذ@مدسيحلثمةكان

إن@ته@بعذ@ب@ثناقالوا:إلأ@نتومهجو@بكانفماوعده:إفيصادقا

كت
.9@لضادقنمن
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بالتكعذيب@المصح@بو@لتحدي@لإنذ@ر،وجهفيالتبجحفهو

@وبة.منهتنتظرلاالذيوالثرود

بالحسنى؟3ونهاالأمرلىلفيو@مرهمافى،إلىلوطدعاهملقد

ماعلىأصرواولكنهم
لثاعةوجبهفمالله،عذ@بفخوفهمفيه،هم

الافرو@لتبجحالهابط@تحديفيفتماثواالكبرى،جر@فمهم

@لىصبيللاوأئهالمبين،الحقئذعنها@لىلنأئهملوط@ستيقنعدئل!

قدومنهم.ئرحىخيرولادعوتهم،فيالاستمرارفيجدصىولاهدايتهم،

ةتال@لأخير:إنصرهطالاربه@لىيت@هإلأ@نيبقفلمريولهمإليهمئمذر

رب
كأ..لعنكبوت:.أ@لمفسدينا@على@لقومفيفصر@

طالا@نهؤلاء@لممسدين،علىيخصرهأنسائلابلى@للهتوجهلقد

منبهجديرونهموما@لعقاب،منيتحقينهماعليهمينزل
@لعذ@

لكو@

وهنا@لق@حفاثممعلىويقضيينثر،فلاثإهميستأعلحتى

يلم@لطريقوفي@لاشجابة.عنليرفعلو@دعاءعلى@لشليسدل
كانت@لتيزوجهمنصالعبولديبئرونهب@براهيمبالتنفيذالمكلفون@لحلائكة

عقيما:تجلمن

فقالوا:علبم@دلخ@@ذ@لمكرمبن؟@بر@ميمضيفحدبث@تاكطمل

فماثتال:5،..2-24أ@لذ@ربك:منكرون(قومسلامةقالسلاما.

كأ..اأ@لذ@ريك:يها@لمرسلون،خطبكم

عنضيفهحفيفةعرتوفدبألإبراهبم@لبئرى@لحلائكةوبعد

أ@لذ@ريات:مجريناتومئرلخا@لى@ئا@تالوا:نجه:ئرسليا@لذيئأنهم
ك@..أهؤ:.لط@زسلنا@لى@م@فاكأ..أ2

بمهمتهم@خبروهئئمللثرى.كانبلبر@ميممر@ر@لسلافكةكانلقد

عليهملنرسلمجرمينأرسنا@لى@@نالوطقهم@محكوهي@لأولى
كأ..4-32أ@لذ@ربات:للصريخن،ربكعدئسومةطين،منحجارة
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لوط!قومإلىالملائكةإرسالما@راءئدركوإبراميم

معهالمهاجر@خيه-هماب@ولوط
من

نه-قريباوالساك@رأسهمسقط

هرلو@قومبلىالملائكة@@رسال
وطبيعةو@ستئصال.هلاكمني@ظرهمما

جميعأ،و@ستثصالهمالقمهلاكيطيقتجعلهلاالح@ودالرحيمةإبراهيم

إنلوط.قومفييجادلنا@بثرىوجاعته@لروعإبراهيمعنذهبفلناإ

5،.7،47ةأهويخب@ئر@هلحليمإبرايم

فيأنالمحئكةئذكرفيل@صرأفته،رتهإلراهيموأثوكت
القريةهذه

.(32العنكبوت:أ9لوطافيهاإنقال:بظالم!،وليىصالحوهولوطأ؟

لهويكثفئطمثة،بماالرسلوأجاله
وأتهمبمهمتهممعرفتهمعن

المعرفة!بهذهئرلى

منكفتامرأتهإلاوأهلهننخيئهفيها،بمن@ملمنحنقالوا:ة

2،..3لعنبهوت:ا1ين(@لغابر

عجيب.وهو@مروانحرالهم،جراثمهمتقرالقوم،معههاهاكانوقد

أنكلهاالصفاتهذهدعتهالمنب.الحليمالأو@هإبراهيمولكن

لأنالجدلهداكانكفنعلملاكناو)نلوطقوممصيرفيالملائكةيجلعل

يعدلمتجضي:أتهتدفيهمالله@مربأنالردفجاعهئفضله،@القرآني@لنص

مجال:للجدال

إبرايم@يا
أنيهموأئهمربئصأمرجاءقدإئهفذا،عن@رض@

ثثما.يخرمردوءأهي:عذ@ص

مجيءسببإبراهيمعلمفقدومكدا
نماقال:وغايتهأالملائكة

@ئالرطالإلأمجرمين.قومأرسنا@لىإناتالوا:أئها@لمرسلون؟خطبكم

ب@حوهم
@لغبرين،لمنإئهاتدرناالأ@مرأته@جمعين،

(1)
-57الحجر:أ

@لمرع.دي@للبنلبةوهيمى@لقرةو@صلهتلقى@برمم@لفيممع@تهابفه@ي(1)



بلوطدذ@رحمةيصدقأئهذلثكله.بالنبأالمحئكةأخبرهوهكذأ

لذلكوينتهيوقومهلامراتهوعذابهوأهله،
ويمضونإبرأهم،مع@ورهم

قوممعلعملهم

يوم

نالث.مسهدإلىالقصةسياق
إليهجاءوقدلوط.جمشهد

صيهنهينتظروماقومه،ششةوهويعلمملاح؟صبعفيةهيئةفيالملائكة

@ثعالهلايسلكسحمنهؤلاءمهم

هذاوقالفوعا،بهموضاقبهمسيءلوطارصلناجاعتولما@
يوم

كلا(.أهود:@عصيب!

وشذوذالحر@فسفطرتهمأصابماويعرفقرمه.يعرفكانلقد

تقدياليالفطرةمخالميىالرجال،إلىالناءيتركوركانرابذعجيين.

ساءمالالشلالحياةتمتدكيجميعا@رو@حا،الأحياءحلقحكمة@لى

لاصالأزلية،الحكمةنداءتلبيةفيالحقيقيةاللذةتجدواليالله.لها

صولك@وتدي@،نفكير
واستقامة.اقداء

لر@قومظاهرةولكنشانفدرلمحب@مرصيةحالاتتر@والبثرية

يعديالفيالمرضأنإلىتثيروهيعحيبة.
والهالحسدي.لضكا

@تيمكن
منبيئةفيالمقايي@لاخترونتيجةكهذانفسيمرضيروج

الرغمعلىالمريضةالبيئةإيحاءطريقعنالسيء،المئلوانثارالبيئات،

الناميسالحياة.يحكمالذيألامرسيحكمهاالتيللفطرة،مصاثمتهمن

ويعدمها.يصا@مهافي@الاالحياةحاجةيلبيفيمالذتهاتجد@نيقضيالذي

تربةفييذ@ر@لحياةيذهبلأنهويعدمها،الحياة3يصاالجنسيوالذوذ

منلدلالاستقبالها@حيائها.تعدلميخة
الضسنعذةالتربةبها@لىالذها@

قا-ئخ@لافطريانفرراالسليمةالمطرةتفرهذا@جلوسو)نمائها.لتلقيها

الجاة.في@لهبقلونمحكومة@لفطرةهذهلأنلوط.تمعملمنفحسب-
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فيمالا)نماء@لحياةعلىيساعدفيما@لسليمةالطبيعيةاللذةيجعلالذي

ويعطلها.يصدمها

الحياةمنأسمىغايةسيلفيالموت-فيلذةئحيانانجدولقد

لشتهذهانعلىاعتبارية.معنويةهيإلماحسيةلذةليستولكنها@لدنيا-

فيوليتآخر.طريقمنبهاو@رتفعلهاإنماءهيإئماللحيافمصادمة

منشيء
وخلاباها.@لحياةيعدمالذيالئاذالعملذلك

قومه..منينتظرهمماوهريعلمبأضيافهلوطسيء

2 61(6
أ@لحجر:"منكرون@م)نكمتال:المرسلون،لوطالجل@فلئا

سيحاولونمافاويعرفقومه،يعرتوهوبهم،@لنفىضبقل@قالها

فاخرن..فجرةوهمغريب،قومهبينوهوهؤلاعمابأضياله

بماشهورونوأهلهاالقريةهذهتجئها@لىأنئكرودقومإئكم

يجيثون!حينأمئالكممعيفعلون

ويدركقرمه،فيوالفحشاءالسؤوهويعلمبأضافه.لوطسيء

اضافه:فيستناله@لتيالفضيحة

هذاثوقاد:
عصيب@!جمم

7،..7أهيد:@ل!،يهرعونتومه@وجا-العصيب!الوموبدا

الحمن.لهحالةفيبسرعون@ي

كث@..أهيد:@ليثات@يسلونكانواتبل@ومن

@لىومادعاهفوعميبهمضيقومابضيوفه،ساء@لرجلماهذاوكان

عصيب!بومنوقع

هناكبأنففرحها@لوجههصباحضبانالوطبيتفيبأن@لقومتسامعلقد

7،..6أ@لحجر:ون،ير@لمدينة
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وصلالذيوالاعةالثاعةمدىعنيكفالنحوهذاعلىوالتعير

ديوالفجورالدن@فيالقومإليه
صيكتالمريضة.دةانالفاحثة

هذا

شبانعلىربالثىيثرونجماعة،جمجيئونالمدينةأهلمث@هدفيالمدى

وعلالةجهرةعليهميعتدون

الفاضحةالعلانيةهذه
ناته-المكرفوقالمنكر-هذاطبدي

شيء

أئهلولاوقوعهبتصورالخياليكادلاثع
وقع.

فيتمارئبصرفردصبذفقد

الصتقدرةلذتهعلىالحصولويحاولبمرضه،ويتحمىبثذوذه،
ب

@لنلس.عليهيطلعئنالخفاءوهويحجل

اللذةبهدهلتتخمى@لسليمة@لف@ةو)ن
جنلا@طبيحية.تكونحر

القومأولئدبينمايتخفى@هاالحيوانأن@ل@وبعضشرعية.تكون

جماعكوشتئرونلتحصيلها،تحمهرونوبها،يجاهرون@لمنح@مرن

حالةإنهاعليها!يتلمظودومم
الطبر.معدومةالارتكلىس

ثارمابل@المدفينقومه@جسادفيالحمىلثهمالوط@ر@ى

صمهعنئد@فعانبحلىلمكروباوقفوكراقه..ضيفهفيئهذدونه

وعبن

و)نهلتهالتقوئوجدانوشتجيت@فيهمالآثميةيستثير@نخئوقفشرفه.

تعدلمالمطم@سة@لئرتكة@لنفوسمذه@نويعلماقه،يتقرنلاأئهمليعلم

مايحاولوشذتهكربهفيولكنهئستج@ثى.إنانيشعورولانخيةليها

@تخزونرلا@تهواتقوا@تفضحون،فلاضيفيهؤلاء)ن@قال:بستطيع:

المروعةو@بشنفوسهمفيهذايثيرأنمنربدلا9،..6ملأ،الحجر:أ

@حداسنضافةعلىلوطافيؤنبونفيؤنبونيتبجحودهم@ذاو@لحياء،
من

وهم@ليهاودفعهم@لجريمةباب@@لهمه@أالذيهو@لجفيكأنما@لرجال.

دفاعأ!لهايملكونلا

ك@..أ@لحجر:.@لعالمين،؟عنننهكأولمقالوا:@

الاخربلى@لجن@وئرخههمالليمةالفطرةفيهميوقظأنوحلىل
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السليمالحياةباتجاهلهمئلؤحمحلىلتهفيومصىللرجال،اللهخلقهالذي

الحياة،نظامفيالعميقالدايعهذالتلبيةال@هجعلهىاللواتيالإنثإلى

مرضعمعهنالدافعهذاتلبيةوجعلالحياةبهتمتدالديالشلليكون
اللذة

ضماناهذاليكودالطيعية-الحالاتفيمعا-للجنسينالمريحةالسليمة

دارهفينهنوعندهالعميقة،الخصيةالرغةصبدافعالحيافلامتداد

تمالمحمومونالرحالشاءاب@اللحظة!@حاضر@@،حاضر@نهنلاته،

المجنونة!والنسهوة@لمحمومةرة@لفوومكتالفرر،علىالزواح

8،..7أهي:@لكمأطهرهننجقيهؤلاءقوميا)قال:

الفطئيلبينفهنوالحسي.الفيالطهر.معفيبكلأطهر

ثموديه.أخلاقيةونظافةفطريةنظافةنطيفة.كدلكمثعرويثرنالظيمة،

كذلكمكمناالاشئةللجاةالخالقةالقدرةأعدتحيثأطهرهن

فاعليناكتتمإنباتيهؤلاءقال:صرلته:أفيلو@مضى

..(71الحجر:أ

إئماسفاحا.ليأخذوهنالفجلىهزلاءعلىشاتهيعرضلا@لبيولوط

هذهفيهميئنبه@لليمة،الفطرةترضاهالذيالطبيعيبالطريقيلوحهو

مجردفهوسفاحأ.الناءيطلبحافلنبليهائابوا@نأتهميعلموهوالفطرة.

همالذيهذا@لعرضعلىتستيقظلعلهانفوصهمفي@لسليمةللفطرةهتاف

عه

@لمنكوسةنفوسهمفيالخيريستثيركحامنلرط

منلمسهاأنبعدهذا@لجفبمننفوسميلسىقالهاا@ت@..)فائقوا

وتقالدنخونهميلمىقالهاضيفيإ..فيقخزونولا@ناحية

أهي:رشيد؟،رجلنكمئيمةإطلافا..الضي@إكرامفيالبدو

78)..



ومروعة..و@يزفطرةقضةأتهاجهارإلىوسفهزضدقضيةفالقضية

الميةالقلوبولاالمريصه،المخرفةالفطرةيلمسلمكلههذاولكى

ال@نةالمريضةالفورةوظلتالمأفودة.المريضهالعقولولاالآسة،
لي

المحموم:اندلاعها

نريداأمالتعلموإتكمنباتكفيلدماعلمتلقدةقالواة

7أهرد 9

لتعلم)وإنكفهذالتزوحناهن.شاتكأردنالوعلمت
ما

المثهدهداولي@االخبيث.العملبلىنجثةإشلىةويرنريد،..

ئدافعهمولرطويتلمظون.يستنرونالمريضسعارهمفيالقوممعروض.

السليمةالفطرةثواعيويحركوجدانهم،وششجيثىنخوتهم،ويس@ير

مندفعرن.سعلىممفيوهمفيهم،

القرآديلتفتهذا@لنحو@لئيرعلىمعروضالئعالمشهدبينما

بالقسم:كلامهمديالعربطريقةعلىالمشمهد،فلكيئهدلمنحطابأ

2،..7أ@لحجر:يعمهون،سكرتهملفيإنهملعمركأ

انولايممواأنمعهائرجىلاالتيالدائمةالأصيلةحالتهملتصوير

@لسلبمة..و@لفطرةو@لتقوئالنخئمواتفبسمعيا

بد:لثد@كنلر@

وساعهئقاه،@لضيقوبلغاللام-عليهلرط-صدر@لبيضاقلقد

شذوذخوفاسالعصيبهذا@لظرتفياليلاح@لصباحالضيوفحضور

فوعاابهموضاقبهمسيءلوطازسناجاصتولئا@ن@عب..إ@قومه

فيوهم@لقمتصميمر@ئأنلعدلوطيدفيواسقطك@،..أ@لعنكبوت:

سإليهمنازحالقوم،بينغربوهوضعفهو@حقمندفعون،فورتهم

لهولي@تحمبه،لهعثبرةلابعيد،
العصيب.هذا@ليرمليقوةس

61،



شماهوالفرجت
ص

أويئرقوةبكمل@أنلو@ال:اليمة:حزينةكلحة

8أهيشدبد!،ركنبلى 0

0)..

فيالملالكةحاء@لذيىالفتية-هؤلاءإلىكلامهيوجهوهوقالها

بلمىلأهلليسوانظره-ديولكنهم-ا@ه؟صباحصغلىوهمصورتهم-

لهاولوكانقية.بهمفيحدقوةاهللوكانواأديتمنىإليهمدالتفتقوةولا

منبهيحتميفديدركن
التهديد!فلث

اكهركىشديد.رك@إلىيأويألهوشذتكربته@يلرطع@وغاب

الآية:مذهيتلووهر@ث@اللهرسرلقالكماأولائه.عنيخلىلاالذي

!(1)"شدي@رك@إلىيأويكانلقدلوطعلىاللهورحمة

كفاشده..الكربو@لغحلقاتها،واستحكمتضاقتوعدما

زسلإنالوط،ياهقالوا:إليه:يلىيالذيالديدالركنعنللوطالرسل
نيهكفهابماجئناكبلقالوا:1،..،8أهيد:يصلوا@لي@لنربك،

..(6،364الحجر:أ@ا@تونل@وإنابالحقوأيلكون،يمتر

كانبماجاعرهالملائكة،لأثهمللوط@خبارهمالشاقيعجلوهكذا

تصديقأيرتكبون،ما@جز@وإهلاكهملذنوبهمئخب@ممنليهيمترونقومه

)بطاء..بلاالملائكةينزلحين@الحذ@لوقوعوتوكداافه،لحبى

لنائصوركلها@اتيكيد@ومذه
بينحيرةفيوهووكربه.لرطجزع

بعد@لتوكيد،التوكيدفجاع@قومه.وجهفيحمايتهمعنوضعمهلضيفهوسبه

@ليه..إلقاء@لتعليماتقبلعليه@لطمأنينةلإدخال

فيبمهمتهمئخبرونهوهمحقيقتهم،عنالرسلكصلقد
مذا

نهصمنب@ادسهولنتذجزعهضدعصرمو@لني@لرفتلمؤفي@@نيعليهنرخم(1)

شفد@لابمان@ىي@يكانوفدشليلصرك@@دللكطلىنال.خى
@هنلرنطلى.@اله

لإالأ@8أخما@لبةافي@أضر3حدماالحو
وملم4(،ه*)و)كث@(و@فظر@بح@ري
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وئملكنخوكإناتحزن.ولاتخفلاوتالوا:الصيئ..أونك@لكرب

اا@لغابرينأمنكانتالأ@مراتك

إئهالبطشوقتوجاء@لمفدين،@لقومهلاك@رانآنلقد

عذ@آتيهم
الإلذ@ر:وقتفقدببعيد..مهمهوومامردودغير@

قطمناضيفهعنر@ودوهولقدبانذر.نتماروابطتاأنذرهم@ولفد

@
9وئذرعذاىلذو@ا@يفم، 0 4القمر:+-أ0

فتماروايتوده،كانواالنكر@لاذ@لذيعاقبةقومهلوطأنذروطالما

وتد@ولرمهبينهمفيماوالارنيابالكونباثلواوارتبوا،فيهاوشكمابالثذر،

لفسههوئر@رثوهأنوالامقترالفجررمنهموبلغفي.نبيهموجالمحلوا
عن

حسب@موقدالملائكة-منضيفه-
الاذسعارهمفهاجصباحاغلمانا

غيرضيوفه،علىالمنكر@الاعد@يربدونلوطاوسيرواالقذر!@لملرث

الذينبيهمحرمةانتهاكمنئتحرجينولائشجين،ولائحتثين

الذوذ@لقذر@لمريض.هذاعاتبةوأنذرهمحذرهم

منوجاعواكلفعمالأداءالملانكةوتحركيد@لقدرفتدخلتعندئذ

@له@لعظيمدثه@ركنعنللوطوكئفيالمجله،
دثه،@دعح@خملة@ل!ي@يي

فأنبأ،وه
أمر:يصلوا@ليكالنربك،زسل)نالوط،يخاو@تالوا:نأهم،

ر@مدفالثهو@لمفدين،للظالمينبالمرصادهي@ل@رة@لقدتدخلت

@رضاد:حكمةفيكلوكابكر@لفساد،فلما@نلأعمالهم.وئجللهم

ولمولا@حدأثشينايرونيعهثوافلمكث@..أ@لفمر:@نطمنا@يهفم(

بضيفه!الإماكولالوطمساوؤعلىيفدرونيعييا

بيته@علمعينجوالو@@لى@لتحليمات@لملافكة@لفتولعد..

بقطعبأهلك@ن@ئير@لفاسدين:@لقوممنكانتفلئها@لأ@مر@ته@لطاهرين،
@نما@مابهم،مصيهايحد@لا@مر@نند@تهفكمبلنتولا@لبل،من
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..(81أهود:بقريب؟،@لصبح@لي@@لصبح.موعدهم

نأسرةأالصبحقبلالليلفيلقيمهييرأنللوطاثمركانوقد

اوامضو@حد،منكميلتفتولاأدبرهم،واتغ@لبل.منبقطعبأهلب

لحجر:اأونأتؤمرحيث

@والرى:

يلتفتولاوبعضه.جزؤهاللبل.مدقوالقطعالليل،ير

فكلالهحكمعمرعدهمالصبحلأنيعوق.ولايتخلفلاأحد@يمنكم

الهالكين.معفهوهالكالمديخةفيبقيمن

وأنالصبح،قبلالليلفيبالضمنينلوطيسيرأنالأمركانوهكذا

يدعولايتففدهممؤخرنهمفيهويكون
@حدا

أويتلفت@ريتلكأيتخثفمنهم

منخلفياماإلىالرقيتنوعهمالذينالمهاجري@عالةعلىالديلىإلى

@لصغ،موعدهمإنالصبحأهوالمحكدوكانويتلكأون.فيتلفتونديارهم

لإنعلثى@سؤ@..(8اأهود:بقريب؟أالصغئلي@قريب:أوالصبح

مطلغمعقريب.فهوونأكيده.الموعدلتقربذ@ق.بعدمالرطنض
مابفونه-بالقم-اللهيفعلئئمالصباح.

فاعلة!تمئدا@لتيلوطقرةتكنلم

مصبحين!مقطوعهؤلاءثابرأنالأمر:فلك)ونضبنا@لبه

بما@لسماءمنرجزأالقريةهذهأملعلىمنزلونإنا6(00إ6الحجر:أ

3العنكبوتأيفقون،كفوا أنالخطير:اثمرفلكعلىوأطلعناه0،..4

فقدآخر@انقطع@ذاالصباح.فيمقطوعدابرهم-رهوهؤلاء@لقوم-آخر

يتلفتصولا@حدبتخلفلاكيواليقظةالحرصمنبدفلاآؤلهبم.انقطع

وحزمواهمهم،@لقومهئملقدالئتحلفين.المدي@أهليصي@ماقئصيبه

فيالعيونطصىوكانيريدون..كانواماعيرال@ه@@و،أمرهم.

جميعا.لأخذهمالمحهقذره@لذيالصبعانتظارفي

إلأالمحئكةئزل@مااله:كلمةعلبهموتحق@لخاتصة.تكوننثم
8،..أ@لحج@:9ينئنظركنوا@ذاومابالحق
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ؤع:المروالهلاكالمفزعالعذاب

الدمارمئهدالفهدفيالقومحانمةالفرآنويعرض

عاليهافجعلنائثرقين،الصيحة)فأخذتهملوط:بقحماللائقالفرؤع،

ك@..4كلا،الحجر:أث@سجيلمنحجوةعلهمو@مطرناسافلها

المناسبوالهلاكوالخسف@والخر@الدمارصدأمامنحنطفا

عليهاو@مطرناسافلها،عاليهاجعلنائمرناجاء)فلئاالمقلوبةالطبئعلتلك

9ببعيد@لظالمينمنهيوماربكعدمسؤمةمنضود.سجيلمنحجارة

سافلهاأ..عاليهااثمر@جعلناتنفيذمحكدجاءفلما3،..8،28أمود:

ويمحوها.ويغير@لمعالمش@ءكليقلبالذيالكاملللتدميرصورةوهي

الهابطةالمقلولةالفطرةبتلكشيءأشبهسافلهاعاليهاوجعلالقبوهذا

منالمرتكسة
أحطبلالحيوان.ثوكإلىالإنسانقمة

الحيوان.من

الحيوان..فطرةحدودعندملتزمواقففالحيوان

وهيبالطين..مليثةحجارةسجيلأ..منحجارةعلهاوأمطرناأ

بحضا.يححقبعضهمتراكم..9متضودالمقامإقدروعلىمناسبةكذلك

تربئ@ي@لماثي@تس@مكمارب@..عتد@مسؤمةالحجارة..هذه

لوفتونتكائر!لتنموومطلقةئرباة!الحجارةهذهفكأئمابكثرة.وتطلق

يمصحولاالحسق،فيظلهبلقيعجيبتصويروهوالحاجة..
عنه

الظالمينمنهي)ومائلقيه..الذيالظلهذاعنهيفصحكماالتفسير،

لقد!(1)فتصيبتطلبالحاجةوعدالطب،وتحتقريةفهيييدأ.

فيعجوزاإلأئجمين.وأهله)فنخياهلوط.نيهدعاءا@هاستجاب

1الشعراء:أ@الغابرين 7،01 كنتوقدامرأته.هيالعجوزهده..(71

عليها!وتعينهمالمنكرففعلتهمعلىعجوزسؤتقرالقوم

شرلاه@لسى@ل@ييحعلر@لتجير@لص@ريخا@علاصةثاتئعئمةسخة:سليص(1)

@ى@لص@ر.لها@نرب
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مطر@لمنلرين،فاءمطرأ،عليهمو@مطرناالأخرين.دمرنائئمأ

1أ@لنعراء: 72-1 7..،3

@لمنبتالماء@لئحييوهربالمطر،لط@هلاك@خنيلىفيونلمح

وهرأنلهمخعلماكيرفيماء@لنطف-ماء@لحياة-لاستخد@مهممماثلأته

و)نوتدبيره،بئننهو@ملمومر@د@بقوله@ملموال@هوخصب.جاةمادةيكون

هذا@لتدبير.في@نر@ر@يهوالأ

@نأنجناهمروع:حزينمهيننهدفيالقومخانمةئعرضوهكذا

كانكيفنانظرمطرا،عليهمو@مطرناالنابرين-منكفتإلأ@مرأتهوأهله

ممه(..س3الأعر@ف:أ@لمجرين،عاتجة

على@لقومبينالفصلهيأئهاكماالعصاة.تهذثئملمنالنجاة)ئها

@لهحكمنتنيلمبه-@ناسألصقوهيفمرأته-والمنهج.العقدةلى@@

والاعتقاد.المنهجفيقومهمنالمهلكينبالغابرينكانتصلتهالأن

نساءعنحديثهفيالآخرة.فيلوطممير@مر@ةعنالفرآنويتحدث

وامرلةنوحكفروا@مر@قلثذينثلا@ته@ضربأنبياء:أبيرتفيكافر@ت

عفمائغنيافلمفخانتاهمامالجن،عبادنامنعدينتحتكاتالو@

من
1التحريم:أ@لذ@خلين،معاخلا@لنلروتيل؟شا،@ته@

فيخيانةكنتأئهالوط،و@مر@ةنرح@مر@قخيانةتفسيرفيو@لمأثور

فهتسخركانتنوح@مر@ةالفاحثة.خيانةوليست@لدعيقه

السرينمع

معشأنهمتعلموهيضيوفهعلىتدذ@لقومكانتلوطو@مر@ةقومه،من

أتى@لمنحرفون،@لقمبه@ستخف@لذيدثهئمر@أتىفقدوبعد..ضي@ه!
طبنمنحجارةعليهمملنرسلمين:إلمقومبالعذ@بدله@رسل

3،.3أ@لن@ريات:للمرفين،ربكعندمؤمة

وتصاحبهاو@لبراكين@لزلازلظاهرةتئبهبظاهرةلوطبقرىخسفوقد

نغبكاملهامدنومبوطبالطينمل@ةوتناثر@حجار@لخفظاهرةلجانا



بعدالحاثث،هذابعدوجدتالحالةلوطبحيرة@نوئقال:الأرض.في

بالماء.وامتلائهمكانهاوهبوطالأرض،باطنفيوسدومعمورةانقلاب

الأردن.فيلوط()بحيرة@لبحر@لميتتحتثريةلوطقرئ@نويظن

يعمرالميتالجر@نيزكدونالأرضطبقدعلماءوبعض
كانتمدلأ

البحر،بجحارحصنبقاياالآثارعلماءبعضكصوقدبالسكان.آملة

القرابي@.عليهتقدمالذيالمذبحوبج@اره

أصابت@لتيالئرعبةاللىلةهدهنصورالمنقدمةالقرآيخةالأياتإن

هي-لرطقم
تخسفالتيالبركانيةالظواهرببعضنيءأشبهقلنا-كما

هذاويصعبفوقهامافتبتلعالأرضفيها
وعدورحلوحجلىةحمم

صاثوفع@لرنت،فلكنلر@ياكبى،تلكمنبركدكد@تهلفرل@ا@لكملفوليولا

ولائقدنلو@ل@كحلثلهولكالا@حزم@علأ.وقعمر@ليمدا@فديكودالاسني@@وح

سالولةو@حلةلطاهرة

ربككدمؤمةطين،منحجلىةعليم@نرسللوطفمعلى@ث@لرله@لي@ر@لحح@

للمرفيث@عد@@لمجرةة@ر@لئد@لئعلة@لبةومد@لححرةللرفين،

@نلايتعو@لير-و@لحقللفوةنحا@ر3ليكلواسرفيىلرطرنم@ى@لح@-@ل@

لهحارنش@ثمند@هي@ص@حوفس@الح@لطييقلفثلىسكادححلىةتكود

و@اطالرمالهاضدوة@لربريريدسسعلىصرلو@ج@@ر@دنهرلقسلطف@لاعلى

وس@ميسمملائكهدنه@ر@وفقفيلى@رسايا-@و@@لقلب@ونلبرهعلمهوفق

6سلاثكتهحيقةنصندويومل
يمهوسا@يهوشلا@لكودعلاقهمحفيقةندويوهل

تكصطيامرما@ننعسا@ساءلحبلبهاس@فى@لتيى@لكربةحيقةورريومل

و@لج@؟يى@لجىن

رسحىن،خر@علىلقرص@سان
يكولصدروعى@لردةفندجرتاكل@لقيما

لحهيحققفاى@فالطو@مرتلكوتأربحت
@رلنكى@ركاي@حجرةفتكىلبلق@!كا

كلكئخرىلحهذححلىة
اء!جى@يكنهعدهوسرمابضحسوسيد@لص@ي

قلوع@ثهتقيميكرد@ي@ر@دو@فايا@ط@لتم@ملهفيلوترلم
مي@مجارسكلي@

@هن@و@@ا@لرعدبحتقنيمرعله
ليكماتنولوطتيملي

@لنب@عله

سالكلونمريعهللكرد@رلريةجحله@لويخهضزونشضان@قو@لر@ومنا@لريت

نلسقأبهيجرى
بحيرلكلضي.بكلننو.لع



مائعلللاولكنناكئير!!!للظالمينرلك
بركانازلزالا@وكانلأئهلهموقع

فيعليهنحرصالذيالإيماني@المنهجكلفييقعمماعابرا
هذا

المحاولة!هذهالبعدصكليبعدالكتب

الذيد@ه@ناميسوفقتجريالكويةالظواهرأناليقينعلملعلمإئنا

فيحدثوكلظاهرةكلولكنالكون.مدااودعه
بأيةيقعلاالكونهدا

وجريانالناموسئاتبينتعلىضبلابه.خاصقدروفقيقعإئماحتمية

لكلخاصبقدرالمشيئة

معينةحالاتفييجريسجانهاللهأناليقينعلمنعلمنحنكدلك

فلكيكونأنالضر@ريمنولي@معية.لوجهةمعية@بأحد@معينةاقدرأ

بهمينزلأنال@هيريدفقدعاثح،لركاداوزلزاللوطقرى@حرالذي
ما

النهجهووهذال@ماوفقثاء،ماليكون@،ل@وتمافيء،

اجمعين.الرسلطمعجز@تفسيرليالإيماني

ال@هقدرأممنقفولعد،
ثهدأمم@قفوف@ول..وخوتبخوع

بالنذرألوطقومكذبتفكذبوه:أالنديرجاعالمبعدماالغابرينمصرع

..(33القمر:أ

عاقبةمنالجرةهيوالهلاكالدملىلوحةعرضمنوالمقصي

إناالكال:أمنبهملزلماويصفالثديد.الأليموالأخد@لتكذيص

نعمةبحرنجيناهملوطالإلأحامبأعليهمأرسلنا
من

نجزيكذلكعندنا

الحجلىة،تحملالريحوالحاصب:3،43ةالقمرأ0،0شكرمن

لإمحكبحا@ه@هنجةلهنحلفتخاص@فدووفحت@لطعرةهدهنكرد@نكدلكوجنز

عل!بالكون@الهثةعلاقةوفهم@لجن.@لثفيلهاتم@تنكالية@@ملهعلىلوطقوم
محالاينيلاز@لب@،@ر@بم،@رلى@حا@يةعلى@لنعلب@ليفربابل@@لحو@لدي

و@لأمور.@لطهاهرمدهلنلبر@نصور@لإنليتقملمنكلة
ل.@@@لفم"@مقومانه@لضهر@لإسحعيكد@حصانصليا@لو@زن،لصلبر@جع
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جرس@د@الحاصبولفظة
كأثه

جؤتنسبوعنصشدةوفيهالحجارة،وقع

منفيهاكانمنفأخربخاالمؤمينأاثهرحمةركتأ.وقد

منبتغيرفيهاوجدنا)فماوحمايتهم.لإنجاثهم..@المؤمنين

لوط-آلإلاينجولملرط،البيبيتفمثث@..الذاريك:أ@@لملمين

@عمةالمهتكير-منكفتامرأتهإلا
س

وثكرهم..إيمالهمجزاءاللهعد

المهالكوسطليعليهوئعمفئنخيهشكر،..مننجزيكذلد@

وف.لمخاوا

عذ@ببكرةصخهمولقدى:إالعد@علىالمفسدودالقوموأصبح

منطفرالديوهو@لحاصب..(38القمر:أمستقر،
@لكومناللونةتلك

الفساد.

اللحظةكأنهالمشهدالكريمالقرآنوشتحضر
ويناق@واقع

حم@..القمر.أوئذر،عذا@)فذوقوا:@العذ@ئعانونوهمالمعذبون

فإفاوالمو@جهة،الخطاباسلوبالىالحكايةاسلوبعنيعدلوهنا

يصاحه،الذيوالتحقيروالخزيالأنيبمعهالأليم،المؤذالفظيع@العذ@

ماوقد@ستحق@امهينين،قاسيأ@ذلأءعنيفأعدابائعذبونلهم
منفيههم

المهيى..والشقاءالأليم@العذ@

عميقةآيةموالقرآيخةالآياتترسمهالذيالمرؤع@اله@ثهد@ن

والمعنىوالعبارفاللفطتصيرهفييثتركالبئري،القلبفيالتأثير

وضؤرهوصهاعق،قدائفإيقاعاتهمشهدوالظ@ل،.والصورلرل،و@ل@

يخافونلنذينأيةفيهاوتركاو@حدة.ألحظةتمهللالاذعةسياطأوظحله

@لعذ@
فاثفك@(..الذ@ريك:أ@الأيم@

الآيةبرونالذينهميحافونبن

فيلاالله.آياتيرونلافمطمحسودالآخرون@مابها.وشتفعودويدركرنها

التاريخ!أحد@ثفيولاألفمهمفيولاالأرض

كافلا@ته@تحسبن)ولاوالفاسقي@بالظالمي@ىمحيطسبحانه-اثه-إن
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صتاعذابهيصبجمصيب؟@ليومئؤنجرهمإئمايعملعنا

(@

@لمؤتفكة
الجم:أتت@ارى؟،رئكألاءنجفئيكثى.مافغشاهاأهوى.

هيوالمؤتفكة
أههاماوقدوالضلال..والبهنانالإفكم@لوط:أمة

والتضخيمالتجهيلبهذاغش،..ما)فغشاهابهاوخسفالهاويةفي
الذيوالتنكيل،والحسفالدمارصورخلالهمنتتراعىالذيوالتهويل،

المفسدينوأهلهاالفريةأصا@لقديبين!فلااهويغئ@شيءكليثمل
لاوالمحهشيء...كلثفيعيهملزلالأليم.@العذ@

يفلت،الظالميدع

@ته@)إنالانتقاميستحقالمفسد@الظالمينحو.اللاهيالحستهتريدعولا

طلمهمجزاءتعديبهميعينعالىاللهإلىبالفيلسوهو@،اتقمفوعزيز
افىلعدلتحقيقأفسالمحمم،وجزاء

الجزاء.في

علبهايمروالامالحجازبينمطروقطريق@تقعلوطوقرى

مصارعفيالعبرةويجدويتأمل،يتفرسلم@عظكوفيهاالناس،

تحذثبايةالدميرآثلىتز@لوما
ولدبرهايعقلهالمشاللهآياتعى

3الفكبوت:أ@يعقلونلقومبئنةآيةمنهاتركا)ولقدس

وكانفيالفصلوقولهلوط.قرىلأالقرآنقصقلقد

فلموأتت،فسدتالتيالخبيثةالشجرةلهدهالطبجعيالمصيرهومصيرهم
تعدولمللحباة.ولاللإلمارصالحةتعد

والتحطبم..للاجتئاتإلأتصلح
معمهلكأمطرأامطرواوقد

ترىوخف..@زلازلعواصفمنصاجهما
فلكمنالأرضلتطهيرالدافق،والماءالمفرق،المطرهذاكان

به؟!ومقوافيهعاشحاالذيوالوحلليه،كانواالذي

المكذلينصحائفمنأخرىصفحةطرتلقدحالأيةعلى
لهورتك@انكثرهمكانومالآية.فلكفي)إن

1ةالشعراءأالعزيز@لرحيمأ 7
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للتلقي@لمشعدةالضتفتحةالمزفةالقلوبالأتنفعلاالايات)ن
مقبمبسيل@ائهاللئتوشمبن.لآياتفلكفي@نةواليفين:والتدئر

كث@..-75الحجر:أللمؤنين،لآبةذلكإن

@لذاثهبعذ@بإيذانأالصلائكةنزولوكإنالنذير،صد@وهكذا
لاي

مافغثاهايحبد.أولائمهلولائرد
تتمارى؟،رئكآلاءفبائعى.

5النجمأ 45

ألمالشر؟يهلكألموأفضالا،اللهالاءالمصارعتلك@فنكفتفلقد
لمىآياتفيهايتركألمزاهق؟موفإذافيدمغهالباطلعلىبالحقبقذف

الخطبنتمارى!ربكآلاءفأفيال@هالاءكلهاهذهألشتويعي؟يتدئر

صنعيتدبرمنولكلقب،ولكل@حدلكك
النعمةفيرىا@ه

فيحتى
لبلوى!ا

حلقةعندتعرضلأثهاالقصيرةالقصصمنلوطقصةإنوبعد..

هؤلاءوتكدببوقومه،لوطلينوالحوارالرسال@تتضمنوحدها،@لرسالة

وئملهنخبناهبذ@لمرسلبن.لمنلوطا)وإنجميعأ:إهلاكهمنثمالقزم

ونلتمزوإتكمالآخرينكرنائنم@لغبرين.فيعجوزاإلأ@جمعين.

1ا-الضافلت:+أتعقلون؟،@فلاوبالليلئصبحين.عليهم 3.،8

معونجاتهلوطرسالةنثير@لىلمحةوهذه
وندميرإلا@مرأنه.أهله

ق@مث@رعلىيمرودالذبنالعربلقلوببلمسةوتننهيالضالي@.المكذبين

الديلىلحديطتشمعولاقلوبهمتستيقظولاوالمساءالمباحفيلوط

الحزيخة!كعاقبتهاعاقبةتخاتولاالخ@ية.

معمبرالذيالم@نلوطائا
عمه

مى
أ@رنيرأسهمسقط

والعلم..الحكمةسبحانهال@هوهبهفقدالصالح،النبي@لكلدايي@،

يخلفر3قي@لىيق(1)
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الخبائث،تعملكفتالتيالقريةمنونخبناهوعلمآ.حكماآتبناه)ولوطا

الضالحين،منإتهرحقنافيوئدخلناهفاسقينسوءقومكفواإنهم

5،..7لأنبياء47،اأ

وحكحتهصبرهديالنلام-عليهلوط-شحصيةصالقصةوتكش@

كلها،الحيلأعيتهبذاحتىال@ني@،الحفسدينقومهإقغمحاولاته@ي

واحذالرحا،،@وألو@الئلأمامهواوصدتوالمافد،الطرقوله@وسذت

أشداحتمالهاعلىيقوىلاثوجةإلىالأمرلهواشتذمأحذ،كلالكربمنه

)تال.وصاحوالتفضكياله،اهتروعدئدوإيمالاوصرأعلالةالرجال

8أهيدشدبد@ركنإلىآويأوقوةبكمليئنلو 0

م@تحرثواالذينأولئكلئحابهقةأوكيرةلهتكودأنتمنىلقد

الثافي@قومهصلا@ةعلىبهيستعيىشدي@رك@إلىيأويأوإنساليتهم،

غيهمفيالساثوين

الثديداللهرك@إلىيأويكانفقدالعالميى.فيلوطعلىاقهوسلام

القموأصغسافلهاعاليهاالمادقريةجعلالذي
للمفدينوعرهحديثأ(1)

معربهولخاهوالظالمبق..
)وئدخناهوحفطهبعنايتهوأحاطهالمؤمي@،أهله

..@الضالحينمنإنهرحمتنافي

ناعمآمنهو@اف!ثاء،م@ليهاتهئدحلوملادمأوىالرحمةوكأثما

مرحوم.

@لهسةعلىوحروحمنبى،وعملحبت،ونصر@نعة،حربمةلوطفمحربه@ن(1)
دي

@لدملىلهايتهوحعل@لف@@ات،ولض@تصنمرتكيهعلى@لإسحمدرصوفدحلقه

وددسوتدلرط.لفرموتعكمالال،و@لى
لوطتهمعمليحملصح@تهسترله.ا@ئ@@

@@لببئ@@حد@كمار@ى@لإمم@لا@لني@لحمةلمحرحهسالر@لس@لاقليا@لفصل

نلانأرسا"لرطتومعملعملمىالحى@لهنال
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السلأ@عليهإسماعيلقمة

المحتوى

-

تقديم
أكلأمرالاستسلام-

وتمليمورضىثقة-
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السلأأعليهإسماعيل

اللام-عليهماإلراهيم-أبيهمعإسماعيلقصةالكريمالقرآندكر
منهبرإلراهيمأنتقدموقد

للادإلىلالر@تكلداربلادليرأوومسقط

هبر.وحا@متهاسارهزوحهومعهدلطينفيبعدفيماواستقرال@م،

إلىيتطلعالوفيبعلهانرىاديحزنهاوكاطنلد،لاعقيمأسرةكت

عجوزفهيالولد،فيهئرجىلاحالعلىهيأصبحتوقدالنعمة،هذه

الكريمة،الوفيةوهيهبر،بجاريتهايدحلزوجها@دعلىوأشارتعقيم.

بهلرقولداتنجبغفهاالأمية،المطيحةالمؤمة،الأصيلة

مرفرصعتغلامأ،لإبراهيميه@أنسجحاله-الله-إرا@ةوشاعط

بسمرالقلر@@يالمرحة@قدومهأضاتالذيإسماعيل
فيية@لنىالاشسامة

الحشة،الع@اطصوتحركتوشكرا،خبأإلراهيمقلثوأرهرالأرواح،

الوجداروانطلقالحب،الولدهدارعايةإلىالأصيلةالمثكلر@وتمد@

حناباإلىالعريزالولدضمفيللماركةالثريةإبراهم@طرةفيالإنسفي

النعمةهذهطعميدقلمالئلام-عليهإلراهيم-أدحاصةالرحيب،الصدر

@سةكبرتانلعدحياتهفيالإلهية
ووهن

قدرته.وضعفتعطمه

اتهاتخذوقدإاللام-عليهإبراهيم-يمتحىأن@لر@تعالىاللهولكن

الشاء0521(..أخليلا@إبرايم
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انتظلىطالالتيبذريتهالمنبالأو@هالعبدهذايمتصأنالكلى@دلقد

والعطاءوالمنعالمنحمظاهرمظهرسوالذريةبقدومها،الهرمةالسنين

بها.الحساسيةشديدةوالمسالإنسان،لفىم@قريبةوهيوالحرمان،

وجودهاستمرارفهيالإلساد،حياةدي@ثيء@يسواعمقأقوىفلف@ها

هاك،بعيدأوامهإسماعلبابنهيذ@أدفأمرهرتهإلراهبمالتلى

علىلاقةإتهاألاولا@يهاأن@لاجثالصحراء،ليجدا@عيدا

هيولكنهالكبيرة.وإتهاألاالإنساية،النف@
المقام@لكالخثة،ذ@ك

الرفغ

لقد
صنع

وكانالحليلة،لفسهواصطفاهعية،علىإبراهيمعدهاك

هذهالسليمة@طرتهأوحلقدالحخنلى،المصطفىلعبدهرحمةالابتلاءهذا

لاالتجردلذلكعلويةدلذةالعورفيهاوأوح@لتحر@ص@لعاليةالطاقة

ليالرجاءولذةبالاتصال،العورلذةومتاعها..كلهاالأرضلذائذتعدلا

الاستعلاءولذةافه،رضيان
منوالحلاصالأرص،مقتضباتعل!

ثقلة

اللهبأمراليقينأفقالمشرقالافق@لىوالارتفاعو@لدم،اللحم

لهوالاشلام
وسعاثة.يرضىبحب

واقعصمضيئةوصفحةصالثلامعليهإدراهيم-لمشلكرلمسةإئها
الجليل.الخليلمذا

الذيوموالولدومبالذيفهردتهإلأ@شيءإبراهيمقلبفييكنلم
ثاء.حيثبانهيخرجأنأمر

الله:لأمرالاستلام

خرجالأمرحيثمترجهأوبلدتهليتهمنإبراهبمخرج
هذه@خبلىتقصيديالراشدالهديمعونسيرهر.و@فهابنهيصحب

إبرامم.لحركةالإلهبةالحكمة



إسمايملبام@ث@مإبراهيمجاءقالعنهما-اقهرضيعلى-ابنعن

(1)اليتعدوضعهاحتىنرضعهوهيإسماعيلوباسنها
ثوحةعد

(3)
فوق

فوضعهماماء،لهاوليىيومئذ@حذبمكةولي@المسحد،اعلىفيزمزم

(3)قفىثمماء،فيهومقاءتمر،فيهجرابأعدهماووضعهناك،

إبراهيم
بهذاوتتركناتذهصأي@إلراهيمياففالت:بسماعيلئمفتبعتهمنطلفا،

يلتفتلاوجعلمرارا،فلكلهدقالتشيء؟ولاأني@فيهلي@الذيالو@ثي

ثئمئضيغنا،لابذأقالتنعم.قال:بهذا؟امركآلتهةلهقالتإليها،
إبراهيبمفانطلقرجعت،

الثنيةعندكادإذاحتى@سر،
(4)

لاحيث
يرونإ،

إني)رنجنافقال:يديهلرفعالذعتر،لهؤلاءدعائمالبيت،بوجههاستقبل
ئسكت

@)يشكرونللغ:خى9زرعذييخربوادذريتيمن

سولر@إسمايمل،ترصعإسماعيلأموجعلت
حتىالماء،ذلد

مانمذ@ذا
ثي

اويتلفى-إليهذطروحعلتاثها،وعطث@غطشت،ال@قاء،

جبلأقربالضفالوجدتإيى،تنظرأنكراهةفالطلقتيتلئطقال:

ترى@حدا؟هلتنطرالو@ثي@ستقبلتثئمعيه،فقاتيليها،الأرضفي

طرترلعتالو@ثي،للغتاب@خىالضفامننهبطتأحدا.ترنلم

سعتثئميوعها،
المجهودالإنسانسعي

(7)
أتتثئمالو@دي،ج@زتحتى

فلثففعلتأحدا،ترفلمأحدا؟ترىهلطرتدعليها،فقامتالمروة،

سعيئلذلك"جمط.الثيقالعهما:اللهرضيعبمىاسقالمر@ت.سغ

@لكصةلي:عد@لب،

@لكي@ة@نحرة@لرحة

لبىللىققى:

عد@لردصنلك

ك@@ثبة.@بر@يم،سورة

@
@ثرصبعهصر@@يضرع@

@لحى@ماله@ل@يلي.@لجهي



نريدضه-ةفقالتصوتأ،ممعتالمروةعلىافرفتفلفابينهما!.الاس

لمنفمها-
عدككانإنأسمعتقدفقالت:أيصافسمعتتمعت،

عدبالفلكهيفإدا)1(،غواث
بجاحه-قالأوبعقمه-فبحثزمزم،موصع

تخوضهفجعلتالماء.ظهرحتى
تغرفوجعلتهكذا،بيدهاوتقول(2)

الماء
قالتغر@.مابقدرةروايةوديتعرف،بعدمايموزوهرصقائهادي

رصيعبلس-الن
9ةغح@لىالنبيئقالعنهما:المحه

رحم
لوإسماعيلامالله

ستغرفلملوةقالأوزمرم-تركت
معينأ"عينازمزملكانتالماعط

معهمإسماعيل،وامبلسماعلحرجإبراهيمإد9ةروابةوفي
(")ثئة

فيها

قلإمحتىصبيهاعليفيدرلبئفاالة،منلرثإسماعيلاملجعلتماعا

إسماعيلأبمفانبعتهأهله،إلىإبراهيئمرحعثمثوحة،تحت@وصعهامكة،

نا@تهكداء،لمحلعمالماحتى
قال:تتركا؟سإلىإلراهيئمياورائه:م@

بنتثرثوجعلتفرجعتلاكه،رصثقالت.الله،إلى
لئهاويدرالثنة،

@جدا،@ح@لعتيفنطرتلون@بت،الماءقالتلمافنيصحبيهاحتىعلى
تحم@فلمأحدا،تح@هلونظرتفنظرتالصفا،فصعدتفدهتقال:

الو@بم،بلغتفلفا@حدا،
3أشهاطأ،فلكوفعلتالمروفوأتتسعت،

ةقالت

عبىهوفإذاونظرت،فذهبتالصبيئ،ما@جلفنطرتث@بثلي
حاله

كأئه
ينئع

(@)
لعليفظرتدهبثلوفقالت:لف@هاتقرهافلمللموت،

نعنه.غانهوثدمى@لإعفه،لالكى،كالعاتلالح،@@لع@@ا@لهايةالى@ثشر@ل@@ال

مااكروماو@لكس@،لالصمروىو@د
@الأصو@لىلحىء

@لحىصنلنحعله@يلالحاءو@لصادوتميد@لر@ر،نحوصه

@لححت@ل@فال@ثرصرحهعلىحلىلأطامرأ@ي.@لمبم،دمنحيأ
جمبعبان@ضملروفيه@،عى@لبيئيرلحمهع@ى@سعرحر@ا@لقر@ثرللزو@شيب

مرفوع@لحليث
لئقا@ى@لرد@لند@فهو@بالنن

ثهق.ل@:بع.

1 8



@حدائحسفلمونظرت،فنظرتالصفا،فصعدتفذهبت@حدأ،ئحق

أتمتحتى
بصوت،هيف@نافغل،ماقظرثلرفمبت،قالت.ئمبمبعا،

عدككان@دأيخثفقالت:
@جبريلفإفاجر،

وغمزمكذا،بعقهفقال

فننقالأرض،علىبعقبه
لجعلتإسماعيلئمفدثتالماء(1)

تحفن

تحافمالاةالمتكلهافقالولدها،وأرضعتفثربت،قال:

الضيعة
(3)

أهله،ئضيغلاافهوإنوابوه،الغلاممذايبنيهلنهبيتاههنافذ

فتأخذالسيرل،لمتيهكالرابيةالأرضمنمرتفعااليتوكان
وعنيمي@هعن

منببتأهل@رخرهم،منزفقةبهممرتحتىكذلكفكانتشماله،

(4)عائفأطثرأفرأوامكة،أسفلفيقزلواكداء،طريقمنمقبلبنخرمم

ماع@يخهومابهذا@لو@يملعهذناماعطعلىليد@رالطائرمذاإنفقالوا:

فأقجلها.فأخبروهم،فرحعحا،بال@اء،همفإذاجرئين،أو(5)جريأفأرسليا

نعم،قالت:عندك؟تزللنا@نأتأفنينفقالوا:الماء،عندإسماعيلوام

لعم.قال@ا:@لماء،فيلك@حنلاولكن
جم@:الثبيئقالعباس:ابنقال

"
بلىفلىسل@افنزلوا،الان@،تدبوهيإمماعيل،امفلك(6)

الغلاموشثأبياتاهلبهاكنوااب@حتىمعهم،فنرلراأهليهم
(7)

وتعئم

@تفحر.ل@:

وتحرضه،."@لرو@بة:وصتنحبز،@ر@بةفي

@فخموا@لمبة.لا
@لهلاك.@

عهولايمضيوشررر@لاحوليحمو@لفاعا@يبالين

كط:لجر@
سرل.لر@

ؤجدمصات@لص.

@فحم-عبهكر@سمل-لي:
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منهمالعرية
(1)

وأنفسفم
(2)

أثوكفلضاثب،حي@وأعحبهم
(3)

@مرأةزؤجوه

ئطالع@سماعيلتزوجبعدماإلراهيمفجاءإسماعيل،أموماتتمنهم،

تركته
(4)

يبتغيخرجفقالت:عهامرأتهفسألبسماجع،يجدفلم
وفيلا-

وهيئتهمعيشهمسألهاصئملنا-يصيدةرواية
فينحنبثر،نحئفقالت:

السلام،عل!اقرئيزوحك،جاءفإذاقال.إليه،وشكتوضدفضيق

هلفقال:شيئا،آنسكأئهإسماعيلجاءفلضاباله،غتبةئعئرلهوقولي

شيخجاعنانعم،قالت:@حد؟منحاءكم
فأخبرته،عنك،فسألناوكذا،كذا

ث@ء؟أوصاكفهلقال:وشدة.جهدفيأتافأخبرتهعثا،يهففسألن@:
ف@كقال:بابك.عتةغئرويقول:اللامعليكأقراأنأئرنينعمقالت:

اخرى،مهموتزوجفطئقها،بأهلد.الحقيافلىقك،أنأمرنيوقدأبي

علىفدحليجدمافلمبعذ،أتاممنماذماشاء)براهيمعنهمفلبث

قالت.عه.فسأل@مرأتمي
عنوسألهاأشم؟كيفقال:لنا.يبتغيحرج

مافقال:تعال@،ا@هعلىوأثترسعةبخيرنحنفقالت:ويثتهمعيشهم

قال:اللحم.قالت:طعائكم؟
الفهئمقال:الماء.قالت:ثرابكم؟فما

لووح@يومئذلهميكنولم"جملإ:النبيقالوالماء،اللحمفيلهمبلىك

يخلولافهماقال:فيه!لهمدعالهمكان
(5)

لمإلامكةبغيرعليهما@حد

يوالقاه.

ناو@@له-.رحمهثاكر-ل@حد@قال
@يصريح

لتدميةعلى@د@لر@لريجةلة@لط
بر@نب@لريةمنبقيأ@قدمسو@لت@@لربابفسولعفها@فدم@سعبل،)بر@بممى
@للغدملهئمير@لأ@ىيةلعلللحمد@ر@ميم،هربعقو@@لد@سر@فل@باهلمة

تلكحرفامنتو@مقعربيةلمطةكلصلفلك.نجهللمىخلافاكلها،تمى@لمية@لت@

دما.معربة@للنك

@لاءبفنح@فنهم@
برنجنهمكرت@ي.@لنفاس@،ص

@للرعثر@ك.و@ل!
@

شكهم.نجففدض:@
يخرسادهايحلطلا@ي.يحلو،لا
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يصيد،دفبةامرأتهفقالتإسماعيل؟أينفقال:فحاءروايةوفي

شرابكموماطعامكموماقال:3ولرتفنطغتمتزذ،ألاامراته:فقالت
3

طعامهمديفهمبلىكالتهئمقال:الماء.وثرانجااللحم،طعامنافالت:

جاءفإثاةقالإبراهيمءلمجر،دع@ةلأبركةتي:القطممأبوفقالوشرابهم-

بمماعل،جاءفلماباله،عةئتوئريهالتلامعليهفأقرئيزوجك،

نعمقالت:@حد؟منأتاكمهلقال:
أتانا

عليه،وأثتالهيئة،حسنشغ

قال:بجر.أب!دأحبرتهعيثنا،كيفدسأيىدأخبرئه،عك،لسألني

قالت:بثيء؟فأوصاك
بابك.عتةتثبتأنويأئركالسلام،عليكيقرألعم

عهملبثثتمأمميسكك،أنأمرليالعتبةوأنتأبي،ذادقال:
الله،شاءما

يبريو)سماعيلفلكبعدجاءثئم
(1)

رمزم،م@قريبأتوحبماتحتلهبلا
للفا

بالواللإوالرلدبالولد،الوالذيصنغكمافصنعإليه،قامرآما
قال:(2)

وتعينني؟،قاد:ربك.آمركمافاصنعةقالبأمر،@مرنياثهإنبسماعيليا
اكمزإلىوأشلىنها،بيتاألي@نئمرنياللهفإنقال:وأعك،قال:

إسماعيلفحعلالبيت،منالقو@كلدرفعذلدفعندماعلىمرتفعة

الحجربهذاجاءالباء،ارتفعبناحتىيبنيوابراهيمبالحجلىة،يلي

رئايقولان:وهماالحجلىةئنوله@سماعليبنيوهوعليه،فقاملهفرضعه

"العيمالسمبعأنتإنكمئاتقئل

يخي،افي@لماضيمنرائعةومثاهدشمة،عروضاالقصةتعرض

فيهاتبىالتي@لكيميةديمعينة،طربقةوفقتسيرائهاالقصةمجريالتوتين

و@خيار@لمكانتريد،التيالصورةتبرزفهيالمياقف،وتركبت،@@لحو@

الحدث،يتطوروكيف@جله،ومنفيه،القصةخيوطنسجت@لذيالمنلسب

يخه.ينموالذيو@لمجرى

@رلهنصلهنيئرك@دفيصه@أ@ينلا.يري(1)

صلي.يأ(
دلك@جرو@لصات@لانة

2ةكلها@لرو@جدجمنه@لخلييثأ@رل 83 /،6
1@لصالج@768رياض9؟02
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@لسردقفورانع،وتأنمئؤقةحركةفيسياقهافيتسيرالقصةونجد

الحذثظروتويصورعنه،@لحديثفصلويصفه،جزءكلعدفيا

@لعرض،سيا@فيلذاتها@@قصيالأحد@ثتلكلأنوذلثوملابساته،

تعلي@يةجحابمنفيهالماالمتلقي،علىالتأئبرفيتيمتهلهعدماو@لوفوت

وتوجبهية.بويةوتر

تجعله@ومفثر@ثو@غمنالحدثلتصورما@راءمياقفالقصةوتقف

تحقيق@جلمنالأثيررائعةبواقعيةمرسيمةوطريفةخاص،نظاموفقيير

صزقالقصصي،أسلوبالهذاالفكرةعرضفي@لمنئثةطقصة@مد@ف

ويخؤثرعليه.@لمتلقي،

وابنهييهو،إبراهيمالئبيئبشخصيةالتعريففيالقصةهذهحظيتوتد

ونبوبة،إنايةحماقفمنعنهمايصدروما@لثلام،عليه@سماعيلالبي
تق@لاأكثر@لثخصيةتتبناه@لذيو@لر@ينفمه،للموقفأهميةيعطيوهذا

منتلتزمهوما@آر@منمنهابصدرماعلىلاقبالا
أيضايجعلهكما

ثئةقول:@رصلوكمنعنهانجمبماللإقر@رو@ستعد@دابها،)يماناأكر

ال@ختو@لذي@لنبيسلوكبيانمووالأئر،المعانيعميقصراء@لقصةهدت

فيإس@اعيل،و@لييإبلأاهيم،للنبيتتعرضفالقصةصرئام@دثه@@صطفاه

اناسافيهايظهرون@لتي@لإنسايخة،تفهم@بعض
طفهم@في@لثر،من

فهيو@لبنوفالابؤةعاطفةصر@قجة،بصدقوترسموطائعهم،وانفعالاتهم،

@للقاءفلكمرةلأول@لتقياحبنعليهما@فلام-@سماعيل-تصهر@بر@ميم

معئر:موحبليجاز

قؤحةنحتلهنجلائبري@ساعلذلك،بعديابراميم،جاءثئما..

و@لولدبالولد،@لو@لديصنغكمافصنع@ليه،قامرآمافلئازمزم،منقريبا

بالو@لد..!.

فصولافيهنقرأتمبزا،نسائياموففاتعرض@لرانعة@لقص@عروضومن
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أنعلىقاثوةال@رئقأنتثتوفادائحا،صعمألشتفهيالمرأة،صرائعة

أصعبفيمعتمةحالك@مماقففيوجودهاتثتوأدمسؤوليتها،تتحمل

كمتمهما@رادته،وعدهفيوالثقةباقه،لالإيمانتتمسدوأنالظروت،

منتحملهوماط،@لأحر@
هوالثمىةهداكانولرحتىو@لأه@ال،الثمقاء

صيرطفلمعاللام-عليهإبراهيم-يتركهابسساعيلأم@يهي

المكاد@حد،ولير@يحياة،ولازرعفييخرو@دليطول،ولالهحوللا

عيرللأمر@يالأئمتستسلمعميقإبمانوفيحنىولا
ما

لاوجزع

ثقةحوف،
في

هاإلبه..واطمئنانأاثه

وئىجنإبراهيمتتبعديهي
يهليىالذيالو@ثيلهذاوتنركاتذهبأينإبراهيمياففالت:"نطلقا

آكله:قالتإليها،يتفتلاوجعلمر@را،ذلكلهفقالتع@شيولاأني@

ئضيحا!..لا@فاقالت:نعم،فال:بهذا؟أمرك

هاآخر،مرحشهدوفي
هاماعاولارضيعهاعطشج@فيهي

عنتبثالرجال،بعضهعنيعجزوثلاجويةفيتسعىذيهي
الماء

هذاتكر@رتملأندونصعبةجبليةظروفوفيالو@ثي،لىجاءفي

كفتمحافقتها،بعدعدماالجرهميوننزلحينجديدمثهدوفي

عليهموتمليزمزم،قرببالنزوللهمتسمحفهيمركزقوفمننحلكتقبل

حتى@لماءفي@لتصرفحقلهميكونبألأضروطهاةنفسه@لوقتفي
لا

مايشدوا.
جرهممنجماعة@قبلتحينعد@لماءقاثمةذيهي

فيلكمحقلاولكننعم،قالت:عندك؟ننزللنا@نأتأفنينفقالما:"

.."نعم...قالوا:@لماعا

منلجماعة:"@لناس"جماعيةشخصياتنجد@لقصةوفي

جرهم
حركةبها@لىدفع@لقصة،فيحركيوجود@ذ@@لجماعةوهذه.."
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أوجدفقدالرواثي،@ليلىثفعفيالأمامإلىوسيرهالموهافي@ز@ئخرى،

تفربعدوقوةزحمفينثاطهاتباشبرالحياة@بد@حيثالجديد.الموقف

سبحانه.بربويةوالثقةبالثهالإيمانفلكفخروقدطيلل

وفي
خطفيةجدي@مثاهد

إنسانيةواقية@الأحد@تصورالقصةسير

لمعاناعيهاديويبرقالحياة،أئقالحملديتنؤالتيالاءكيرسفي

زاهبا

فقالت:9وميئتهمعثهمعنإسماعيلاصهزوجة)برايمسأل

إليه.ا.وشكتوشدة،ضيقفينحنلر،نحن

ئحكرفيها:الملحوظالمرأةلطبيعةئرقأحبيبألونا@لفصةتعرصكما

بعدإصحاعيلبيتإلىثانيةإبراهيمعادفحيىالمحنةعلىوالصبرالنعمة،

عنوسألهاأنتم؟كيف"إبراهيم:قالافي.عنيسأل@خرىمرةتزوجأن

1تعالىاللهعلىواثتوسغةبخيرنصففالت:وهيثتهم.عيئ@هم 0 وهناك0

فالطئر@لعاكفللحدث،تكميليثعرلهاكاد@لقصةفيظهرتشخصيات

على@لماءالجرهمينط@هو@لذي

حيثالخصية،بناءفيومهمابارزامظهراالقصةفيالحو@ريعد

وميالخصية،هذهلئهد
عنمعبرةالآخرينمعحو@رفيتتحدث

أفكلىها.وعننفها،

أئهكماوالإثلىف@لحيولةمننوعائضفي@نبىلة@لقصةفيوالحو@ر

نئدانالقصةاستطمتوقدسرد@لقصة.عمليةأثاءالمملةالرتابةيبعد

يجدجث@حاليسه،بكلالمستمرةعلى@لمتابعةوتحمله@ليها،@ل@ستمع

@لنفمىفيوثيرلهما،حذلاومتعةتثولقا@لحوارفيالقارع@@رالمستمع

والانفعالات.العماطفمختلفالإنمانية

1ما،6@نبري:@لحديتني@نظر@لتصص،1( 2كث@،@9،0،2 53.
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الأحد@ث،تبعتهاالتيالفيةالحاجةيلي@لقصةوالحو@ر@ي
لي

منالابعةالمحرفةحب
حت

يترتبوماوأ@عاده،الحوارمعنىلاستطلاع

امرر.منيستجدومامهاقف،الحهارسعلى

ومن
وبصورةالقصة،نصوصدييرالحوارأننلاحظها

الفنيالجن@وخدمةالقصة،بيةتدعيمليواضحاثرذاتإيجابية،

أيطجية،صورةفي@لقصةسياقفييأتيأئهالحوارفيالملاحظ
وبدا@عالموقفخحطمنالقصةصاحةفيالوجودإلىيبرزأته

لافهوفه

واضحا:ذلكلحدكصافرضأ،علبهبمرصولاالسيافعلىيقحم

يطالعإسماعيلتزوجبعدماإبراهيم،دجاءإسماعيل،اموماتت.."

"بسماعيليجدفلمتركته

و@رلىعنه،@لسؤ@لمنبدلاوهناالابناوجودعدم"المرقفهوهذا

إبراهيم-بينالحو@رتأوهكذابميالاسئملمفهيزوجتهعهئسألمن

بسماعيل:صزوجةالئلام-عليه

عه.@هرأتهفأل-

لا.يبتغيخرجفقالت:

وهيم@هم.عثمهمعن@ألهاثئم

اليه.ثكتوشدتضيقفينحنير،نحنفقالت:

يغيرعتبة"له:وقولي@فلام،عليهفأقرئيزوجكجاءف@فاقال:

زوجتهوبينيخهلأجاء@س@اعيل،حينبقليلالح@رهذاوبعد

نفه:@لموقف@ل!ثغوهرحيارحو@ر،

ويتفسر:يسأل@نالطيعيومنشيئا"انىكأثهإسماعيلجاءفلضا"

منجاعكمهلفقال:"
@حد؟
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شيح،جاعنانعم،قالت:
جهدفيأثالأخبرتهعكفسألاوكذا:كذا

ليء؟أوصاكلهلقال.
بابك.عتةغيرويقول:الئلام،عليكاقرأأد@مرنيقالت:

@بأهلك..إلحقيأ@ارفك.أدأمرليوقدأبي،ذ@دفال.

فيوالحوار
وقتايستغرقبحيثطويلاي@مرلاقصير،القصةهذه

أندقر@تعدة@عديلبثفلاحديتهما،فيالتحاورانيمضيهمديدأ،

يطنبانلاالمتحاوري@أنبسىسريعأيضاوهومعينة،لقطةعندينوقف

فصرهمعولكه@وحملب@،سجملةمنهماكلبكنفيللالحر@ر،أثاء

أصلا،ميقأجلهمنالذيالعرضوعنالموقف،عنومجردالوسرعه

علىالمحاوررذيتيبحيتئجلها،سأنثىءالتيالغايةيحققفهو

الاشئةالحيارجملةأوالؤال،يقتضيهاالتي@لحدود،فيمحا@ره
نن

يخلقصور@و@اضطر@ماعيرمنللمر@دمزثيةتئتيإئهاالاخر،الطرت

الحيولةبصورتهويذمبار،خوماغيرومن@لحوار،بصورة

كماالحمتعة،
آخرلاكلامفيوشترسلالمحاير،يطحبحينالحالهي

البردةالقصةفيوالحو@رطائللاالذيوالحشوالفضرلمنهوله،

الأشحاصدينالنحيريتمدحيثمسرحي،مظهرفيعلينايعرضلا

لصررةيعرضولكنهالراوي،بوجيدمعهالعرلااليالمبلثرفبالصورة

بحيثبالرد،وثيقةذوعلاقةفهو@لسر@فيمضمناالحو@رفيهايكون

أثناءفيلنايحكيبحضور@لر@وينحى
المتح@رين،مقولاتللفصةسرده

بهايصور@لتي@لطريقةهيوهذهتالتائوهقال،"بلفظمبرفةلاوينقلها

ايضا@لكريمآنقصصفي@لحو@ر

4/1@بحلىي(1) 73-1 7

"@مفهعمطوت@لقرأفىد@لقصص@نظر(2)

و@نفلر@يأ:ا،كاعى@لخطبيم
@الهلخلف@لكربم،تنمي@لفصصي@لنن
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أثه@لقصةهذهحر@رفييلاحطومما
لي@لبلىزالدو:ولهانين،ين

الاء@لروائيفي@هايؤ@@لتيالوظائفخح@منيتضحوالذيبناء@لفصة،

المساعدة
أكثر@لثخصبةيجعلدهوالشخصبة،رسمفي

الوضحكاملةويجعلهاالحو@ر،فيحضورهاخلالمنوتجميماحضورا،

و@لدصروكلامها،حدياخرومنلهايحسالذيالسامع،القلىع@،أمام

وموللحوار،هنا@لحقيقي
وع@اطفهاالئخصيةلمتاعرترجمةسيحملهما

على@لو@ردةالكلماتخح@منبهاتجوحالتيالمحتلفة،و@حاشسها

لبعتو@نعهجدبدة،حلفاتلحوبهوالسعينطوير@لحدث،

خطفيجديدةع@اقف
شر

المقصرث@.إلى@لنهايةتصلأنالىالقصة

مايصوركما@لقصة،فيمعينةمحاقفتصويرعلىاعدةال@-3

@لإنسلية.النفسيةعليهتنطوي
يبعدصوهذاحيولة،وظيفةوهذه@لرد،رتابةمنالتخفيف-4

ننأترلحا@ننر@لققيبالل@@لعور@لقلىع@
د@لسرخحلمن

وضق.بارتي@@لقصةبتبعويجعله@لمتواصل،

ماكثف-5
و@لنركيزعليها.@نر@ض،من@لفصة@ل!ترمي

نظرفي@لحية@لو@قعيةنوعامنعلى@لقصة@لحو@ريضفيكما@ن-6

و@مميمارمونيي@@ممأئهيحق@و@لقلىعما@ذ@لسامع
خحلمنفعلا

فيمسمعهعلىتررر@نيومحيراتهميحطديفم،منيحعه@ويفرؤه،ما

مياقفها@لمتعددةوخحللقصة،تابا@

نن@يلأ@لتيرةل@لتصةفىو@ئلىفىمه،ص@لش@كابةلننفى@لقكحيئفظر(1)
3@نري:@لعينكلو@نطر@لتحص.65صقهطيا، 1،04 0 3 1 3ل@،3 6؟1
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فيفلكنرىدعاء.صورةفيالفاجاةعمصرببرزالقصةوفي
دعاء

فإلراهيم-@لعتيق،اليتمنالقواعديرفعانوهما@سمايمل،ابرايم

وهماالحجريناولهالثلام-عليه@سماعيل-يني،قثماللام-عليه

العج،.السمغأنتإئكمناتقثلرئاةبقولان.

بالمانيمفعمةصورةفييليسبحانه-الله-إلىدعاءهنافالفاجاة

مننوعأ@لقصةمياقعلىيضفيمحاالمتدفقة،الروحيةوالعو@طف@لديبة،

الإنسانيةالنف@فياثارهاتنتهيلاالمشرقةالحيوية

وتسليم:ور@ىثقة

فيرئىحينوولدهلإبراهماقهابتلاءإبراهيمقصةفينقدموقد

معهبلغفلئاحليم.بغلامفئرباه)2(أيذبحهائهالصم

@لعي.
قال:

افعلانجتياةقالترى.ماذافانظرئنبحك،ئني@لنامفي@رئ)نيبنييا
اقهشاءإنشجدنينؤمر:ما

للجببن.وتذفلئا@سلماالضابربن.من

إبراهيمبا@نوناديناه
إنالمحشين.نجزيكذلكإئا@لرؤيا.صذقتتد

عظيمأ..بذبحونديا.الببنلهو@لبلاءهذا

اللهعرفلقد
يرضىثقةإسلامها،وحسنصدقهما،وابنهإبراهبممن

عنالذبحقصةتحدثتففدوتسليم..
و@يقين..الإيمانمننفسيةحالة

والجسد.و@لروحالنفىغمربالرضا@لذيمسلماوواتعاصا@قاشعورا

إلاهيو)نأثووا.ماالذبيحشخصةحولالجدلمنالهودوأئلى

أئهفاذعوازلك.فياليهودسنة
لبييكونأنوأنكروابسحاقاللهنبي

الله

عنالكثمففيالحكيمبيانهفيالجوزيةئيمابنالإماميقول)سماعل.

2ة@نبري@ل@ليتفي@ن@ر@لنصص(1) 28.

وعظة@لطعةوحمال@لإبمادحبقةلمصل@برلبمقصةفيذلكننصبلنر@لأ(
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@الصو@القرلعلىهوو)سماعل."الجية:الحقيقةمذه
عد

بعدهموسوالتاليمالصحابئعلماء

شغوسمعتوجها،عريربأكثرسفباطلإسحاقئهالقرل؟وأئا

املعنمتلقىهوإثماالقولهدايقول:روحهاللهقذستيميةابنالاسلام

معالكتاب،
يذلحأنإلراميمأمرافهإنفبه:فدكتالهم،بنصباطلأنه

وليبكرماابنه
أفى@لصسلي@يعالكتابأملنكولاوحيده،لفظ

التيالتور@ةفيأدالقرلهداأصحا@غروالذيأولاثه،لكرهو@سماعيل

وكذلهم،تحريمهممنالزبدةوهذهقال.إمحافانجك@لبحبأيديهم:
حدت@ليهودولكنووجدد،لكرك@ثبحقوله:تاقضلألفا

إسماعيلبني

يحتلىوهاوإليهميوقوهو@نلهم،يكرنأنو@رحوالشرف،هذاعلى

أديسوغوكيفلأهلهلحضلهيحعلادإلأويبز@لثهالعرب،دونلأنفسهم

يعقو@؟وبابهبهإسحاقئملرقدتعالىواللهإسحافالذليح@قئقال:

تخفلاة،بالئرىأتوهلتالإبراهيمقالمحاإئهمالملائكة:عنتعالىفقال

@ور@ومنبلسحاقنثرناهانضحكتقائمةو@عرأتهلوط.قومئرسلنا@لىإتا

يعقوب،@سحاق
(1)

ولد،لهايكرنبأنهيثرهاأنف@حال(7،071أهي:

البثارفليثاخلاللام-عليهيعقوب-@نري@ولابذلحه،بأمرغ

الكلامطاهرومذاو@حد،اللفظفيويعقو@لإسحاق@ل@رةفتنلأذ

وسيافه.

@@لفر@ستلص

بكرصو@هرو@لكي،عرو،و@رونع،كثر،فقرا@ر"يحقهس@ي.

عا
بالمب،بحتو@،عاصماعن@حمصوحر"عص@ىوفرا@بالردع،ضيب،3،

لالتليم،صفا.@تلاء@ل@فخر،على@د@.@وحهار،يحتيرفعوفي@لىحع:قال

@سحذ@@ر@يامنونتو@نك.@سحذ،@@ر@لهامنيح@تويحقوبو@لمض.

@ربخالايعقبر،.@مالها@سحذ،و@ل@منى:على@لمئ،حملهنغصصفنيحغي،

1أز@ر@ل@ير: 3 2 /.،4
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عطفامجر@رايعقوب،"لكانفكرتموهكماالأمركادلوةقبللإن

ويعفوب@ي:9يعقوبإسحاق@ور@ومناعةإفكانتإسحاق،على

لأنله،مبئرايعقوثيكونأنالرفغيمنغلاةشلإضحاق.صراءمن

@ومنتعالق:وقولهصادق.سازخبر@رذوهيمخصوص،قولالبثلىة

حق@قةبلبثارة،فتكونالقبيلهذهمتضمنةجملة@يعقوبإسحاق@ور@

مرضعكانقولا،الثارةكفتولثاالخبرية.الجملةميالبثلىة
هذه

بابقول@الحكايةعلىنصباالجملة
إمحاقصراءمنلها:وقلنا@لمعنى:كأن

يعقللمأثرمافيوئقله@جهلقدومفلانألرتتال:بناوالقائليعقرب،

ثمالبتة،فيهذوفهميستربثلامماهذاجيعا.باثمرينللىتهإلانه

عمرو،بعدهوبنبزيدمررتقولك:ضعفوهرآخر،الجر@مرئضعف

لاكماالمجر@ر،وبينبينهبفصلفلا@لجر،حرتمقميقهمالعاطفولأن

ذكرلماسبحافه-اللهأنأيضاعليهويدلو@لمجرصر.الجلىحرفبينيفصل

@لذوافي)براهيمقصة
وتئه@تلئا@سلماتال:@لصافاتاسورةافيبغ

نجزيكذلك@لرؤيا@فاصذتتفدإبراهيئم.يا@نوناديناهللجبين،

فيعليهونركناعظيم.بذبحوفدبناهلهو@لإء@لمبين.مذا@ن@لمحين.

عبادنامنإبه@لمحسنين.نجزيكذلك)براهيم.علىسلامالأخرين.

1ةأ@لصافات@المؤمنبأ 03-1 ب@سحاقوبنرنا.تعالى:إقالثئم.(11

1ائات:أ@ل@@لضالجن،منن@أ منبثلىةفهذه2،..1
شكرالهتعال@دته@

بلالأول،غيربهالمبثر@نفيجداظاهروهذابه،امرماعلىصبرهعلى

صبرلئا@ي:نجوت،علىوقعت@لئانيةفالبثرةقيل:فدفيه.كالنصهو

@طاه@بأنفلكعلى@لئه@جاز@ثمر@لثمي@لولدو@هملمبه.امرماعلىالأب

النبؤة.

يكونو@نصرصيصذاتهعلىعلى@ل@جحوع:وقعتالثلىةقيل:

يمكنفلانب@؟مقدرأ@ي@لمقذر،على@لحال"نيا"نصبولهذانبيا،

مجرئ@لجاريةالتابعةبالعالتخصثمالأصل،علىتقعأن@لثرةيز@بئ
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لوقرعهانبخه،علىالارةوقعتبالاللالكلام،منمحالهذاالفضلة،

وئحرئ.أولنوحؤهعلى

.

يوتمالينخعلتولذلثدمكة،كانالذديحأنريبللاوأيضأ
ل@نتدكرأالجملى@رميوالمروةالصفابي@السعيئخعلكمابها،السحر

كالاالئدانهماوامهإسماعلأنومحلحمال@ه،لدكرو)قامةوأته،إسماعيل

@لحر@يمبالت@زمانهالذبحمكاراتصلولهداوامه،إسحاق@ونبمكة
لاثهفياضتركالذي

لمكةالنحروكان@صماعل،إبراهيم
حجتمامص

الذبحكانولوومكانا،زمانأإسماعلوافيإبراهميدعلىكانالذيالبيت
كمابالام

عنهم،تلقىومنالبهبأهليزعم
والئحر@لقرالينلكفت

لالمكة.بالم،

مفىلا@حلملأثهالذبغمفنسبحاله-اقه-فإنوأيضا

نفهأسلم

للذبع
ةتعالىفقالعليأ،سماهفكر@سحاقولمالربه.طاعة

اصفحديثأتاك@مل
صلاما.فقالواعليهدخلوا@ذ@لمكرين.يراهيم

لاا)قاورقال:@د@ن(2،425الذاريات:أفكرونأتوئمسلاثمتال

لأئهرب،بلاإسحاقومذا(28ةالذ@ريئأعليم!بغلامولروهتخف

فإئهماوأيضاالريةفمنبسماعيل،و@مابه،@لمبثرةوهي@مرأته،بن

تجلولدفإئه)سماعل،بخلافوهذا@ل@لد،منواليأسالكبرعلىبهبئرا

ذلك.

@لىالأولاد@حثبكر@ن@لثريةالعالة@جرىسبحانهتفذ@و@يضا

سبئ@لو@لدين
له،@رب@لولد،رئهشأللثا@فلام-عليه@براهيم-بعد@

منصثو@لخلةخليلا،اتخذهقدتعال@دثهو@بمحبته،قلبهمنشعبةتملقت

فلئافيها،غيرهولينبينهلئركلاوأنبالمجة،توجد@لمحبوبيقتضي

تلبمنتنتزعها@لخلةغيرةجاتالرالد،قلبمنشعبةالطذ@خذ

@الهمحبةوكنتفبحميعلىفلما@تدم@لمج@ببذبعفأمره@لخليل،

عدهأعظم
فلم@لثاركة،شيائبمنحيد@لخلةخنصت@لولد؟محبةمن
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النضوتوطينالعزمفيهيإنماالمصلحةكفت@ذمملحة،الذبحفييبق

@لخليلوصذقالذبغ،وفديالأمر،فئخالمقصو@حصلفقدعليه،

الرب.مر@دوحصل@لرقلا،

ولمميلود،أولعندخصلإنماوالاختبارالامتحانهدا@نومعلم

الآخرعد@ل@رلوديحصللمبلالأول،دونالأخرالمولهدفيليحصليكن

ما@لخلةمز@حمةمن
الظهور.غايةفيوهذابذلحه،الأمريقنضي

الغيرة،أشدوابنهاهاجرمنغارت@ح@الخليلامر@ةسارةفلنوأيفا

سوةا،"غيرةاشتذتأبو@و@حئهبسماعيلولدتفلماجلىية،كانتفلئها

لتبردمكةلىضفيوشمكنهاوابنها،هبر!"عنهائثعدأنسبحانهاثهفأمر

يأمره-دكيفصرأفته،تعالىرحمتهمنوهذاالغيرفحر@رةسارةأ"عن

هذابحاله،الجاريةابنويدعابنها،يذبعأنهذابعدسبحانه-
مع

هذابعديأمرفكيفلها،وجبرهعنهاالضرروإبعادلهااللهرحمة

ابنهابذبع

ولد@لرية،بدبحيلرأن@قتضتالبالغةحكمئهبلا@جلىية،ابنثون

رحمة،الغيرةقسغوتتبدلولدها،وعلىعليهاالسيدةتلبيرقفحيننذ

منهم،وابفاهذهبيتايضيعلاال@هوأن@رلدها،@لجريةمذهبركةلهاويظهر

هاجرا"صبرعاتبةوأنبعد@لثدفولطفهالكسر،بعدجبرهبمادهولئرفي

آلتمابلىآلت@لولدصحإلىو@لتسليموالغربةو@لوحدةعلى@لئعدوابنها

المؤمنين،لعبالهمناسكأقد@مهماومحلطىءآئلىهماجعلمن@ليه،

منرفعهيريدفبمنتعالىشتهوهذهالقيامة،يوم@لىلهمومتعبد@ت
خلقه

نمن@رنريذ@نتعالى:قالو@نكسلىه.وذئهبعد@ستضعانهعليهيمن@ن

@لو@رثين(ونجعلهمأئمةونجعلهمالأرضفي@ستضبفياعلى@ئذين

ذو@لفضلو@ثهيثاء،منيؤتيهدثه@فضلوذلكه،.أ@لقصص:

العظيم!

7-1/71ر@د@ل@حاد:(1) .@نهفىفصل5
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يدكرإبراميم.ثويةالآخرصالفرعالكريمالقرانيذكرومكذا

ةابا@لعر@إسماعيل

رسووكان@لرعدصادقكانإنهإسماعل،@لكبفي@كرو@،
لأ

مربم:أسورةمرضيا!ربهعدوكانو@لزكاة،بالصلاةأهلهيأمروكاننبيا

5 5 ، 5

صفةالوعدوصدقالوعد.صادقكانبأثهإسماعيلصفاتص

بدرجةإسماعبلليبلىرةكانتالصفةهدهأنلددلاصالع،وكلنبيكل

لكلبهاوالتنولهإبرازهاتستدعي

جذهموهرالأواثلالعربفيدعيةلهكانتأنبدفلارسولرهر
فالأرجحالمحفدية،الرسالةقلأفرادموحدونالعربفيكانوقدالكبير.

إسماعل.أتبممنالموحدينبقيةأثهم

يأمروكادوالزكاةالصحهبهاجاءالتينالعقيدةلىكانمنالشاقويذكر

سماتمنسمةو@لرضىربهعدكانأئهلهيثبتثئمبهما@مله..

فرابة!وبيهماالرحمة،بمةشبيهةوير@لقرآن

منالرضا..الصفة..وهذه
ال@ه

وصف.كلمنواندىأعلىير

@سبلبر@سحذ@بم@لنحغ@زعاء@لز@نحرلكر@شبنول

بكور@لحجر،@لني@@ر@لو@@فلد@سصلحد@لرب،مناعلىحلمللانا

للر@مو!@لإ،يبن@لدىيحتى-م@سر@نل-رلد@سحتىيلا@.لرصشهم@لنيز
ئقزوا@ادولمئت،قحمو3يخمي@وا@ز@@@كحممحر@را@لهممنا@نرتيجروا@@

نجاء.سبزنيبد@اله@لغضل

لائالايزسنود،،ثنم@لؤلد@لكريبماسجاءبا@لطينمزلا.علىنردكنحلىلولا

لاية@ى@@لبريةسجمقيصمر@ل@يلمفو@لهردصضر@لكسفيجاءبماعليهمش

قرون؟.تجحة@لنردة@الجرةقل@@)مهأق.ضة.
يخرة@لى@لنحغ،لتصةونمصلعليها@للم-@بريم-بسيلهنا@لرنكر@ني

فلك
يين.يخنمنيز@بيرةتحلقماكلش
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منإلعاموهو
الخالصوالفرحوالطمانينةلالهدوءالفريعمرعليهالله

العميق

)وإسماعلالأنجياء:سورةفيماعيل@إلى!الكريمالقرآنأشلىكما

منإنهمرحمتنافيوأدخلناهمالصابرين.منكلالكفلوذاوإدري@

.@الصالجن

@سماعيلالرسلهؤلاءقصصفيالصبرعنصربلىالسياقويثير

تؤمرماافعلأبت@ياةوقالذفاستسلمبالذبحلهربهابتلاءعلىصبر

ا@تهثاءإنستجدني
الصابرين،..من

أئهبسماعيللنبيهال@هويشهد
و@يمإسماعل)و@ذكرالأخيار:من

8،..4أص:الأيخ@ر،منوكلوذا@لكفل

أثرنعلمنافهيلجرة،اللام-عليهبسماعيل-سيرةلناسوإن

دلرحمة@لطفعوالاشسلاميموالر@لك@والصبر@لجميلالإيمان

ر

اللهلى@دبماراضيةونصبىوثيق،و)يحانأعظم،اثهمنوتوفيقعظيم،

اثهالمنامفي@ر@بأنه@حبرهأنبعدلأليهيقولإسماعلذاهوفهاوقذر،

@تهئاء@@نستجدفيتؤمرما@نعلابت@باةيذبحه
@لضابرين،..من

التيالحانيةاقهرحمةومقاما..مستقرا@رضهانهاقهرحمةكاتئئم
بالإيمان.-نفسهفثرقالمفمنتدرك
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السلأ@عليهيوسفقصة

@لمخوى

-

تقديم
ونطمينوأن@نقل-

للقصةالطبيحيالتقديم-

الأولى@لحلقة

@لصيبوصف-

ومكرخدل-

@@@لمض@مرةالأولى-@لمحنة

@لطلد@لمفجوعمهاجهة-
@لجثفييوسف-

@لثافبة@لحلفة

مصرفييرسف-

وعنيفةضدبدةفتةنية-@ن@ل@خة

حدلا@لنساء-

ونهدبد@نر@ه-
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اثالثةالحلقة

الثالنةالمحنة

وتوحيدوموعطة،دعهة،السحن-فييوسف-

الملدرؤيا-

لرفلااوتأوللفتوى،-

الرابعةالحلقة

الحقوطهوريوسف،براعةإعلان-

-

وتكريمبميهن
وبيانشبهة-

الخامة@لحلقة

يوسفوجاء@خوة-

-

وأبائهيعقوببين

يعقوبوصية-

مشهدمئير-

-

وحبرةحرخ

بالتهوالثقةالفظيعالنبأ-

السادسة@لحلقة

عجيبةمفاجأة-

ميئو@مل-

@لسابعة@لحلقة

و@لنهائيالمثير@لمشهد-
الموحيةواللمساتاللفتات-
وتنزيهنوحيد-

ومصيرعبرة-
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رهيبةصورة-

الإسلامبةالترليةوأثرها@يللقصةالحركبةالطيعة-
وقدرهاقهشئة-

-

الاسلاملمهجالكاملالنموفي
التاريخيةالمترةظلالفي-

-

يوسفقصةفيالقرآنيالتناسقلطائفمن

الأخيرالإبقاع-

-

وتفاولوثقةوجهادصبر

3 1





السلأأعليهيوسف

لاالدياثهكبهوالمصص@حسنيقصقالذيالقرانهزاإن

لاالكتب@فلكريةحولهنحومولاشذيدخله
@للتفبنهدىفيريب

لقلوبهم،أ@ز@قصصلمطالعةالملمينحاجةأشد
المطالةفيوشدةلعقيدتهم،وترسيخالأرواحهم،وغذاء

لحقهم

ومعرفتهلدعوتهو)يمانهالاسلام،رسالةفهمالمسلممبادص@أولمن

فيحياقاعرماجميععليهتمتلكحتىأطرافهابجميع@حاطهبها،

العالمفينظمهاوسياثةتعاليمهالتطبيقويعمللثرما،

لرفطاقةفيهآيةكلحيا،نابضأيزاللاالإسلامرسالةهووالقرآد

والبلاء.الكفعسرحبعالمعلىمنها

للمصاثثةالوجحدهذافيمكانلاأئهالم@نيتعلمآدوفي

..(49الق@ر:أبقدر،خلقناهشيءكلإئاالعارضة.ألئفتةولاالعمياء،

ولكنلحكمة.امروكل..(2الفرقان.أتقديرا،فقدوهشيءكلهوخلق

أن)فعىالقصيرة:الإلايةللنظرةتتكفلاقدالعميقةالغيبحكمة

@وعسى@ن..(19الساء:أكثيرا،خيرافيهاتهويجعلثيئاتكرموا

يعلمواتهلكمضروهوشنانحبوائنوعسىلكم،يخروهوشاتكرهوا

2البقرة:1تعلمون،لاوأنتم 1..،6
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تتبعها،لاوقدآئارهاتتبعهاقدالاسعليهاتعلىفاليوالأساب

أنهفلكتعقبها.لاوتدنتائجهاتعقمهاقدحتميةالناسيراهاالتيوالمقدمك

هيوإئماوالنتائج،الآثارتئىءالتيهيوالمقدماتالأسبا@ليست

والمقدماتالأشبلثىءكماوالنتاثجالآثلىتنىءالتيالطلبقةالإر@ثة

)وماا،..ةالطلاقأأمرا،ذلكبعدئحدثاكلعلتدريلاسحاء@

كأ..الإنسان:.أيناء@غئنإلآلاعرن

يقدرالذيهرواثهبها،لالأحذمأمورلأثهبالأسبابيأحذوالمؤم@

هووعلمهحكمتهوإلىوعدل@المحهرحمةإلىوالاطمئنانوشائحها.آثلىها

الأمين.الملاذوحده

فيالخرجةالفترةتلكفيهو@سورةبعدبوسفسورةنزلتوقد

مكة.فيمعهالمسلمةوالعصبة@الرسرلحياةوفيالدعحةتلىيح
منوهي

طالبأبيموتسبقهافقدبمكة.الدع@ةتلىيخفيوأشدها@الفتر@@حرج

بكونهالمماعلىالمشركينوجر@ةةخديجةروجهوموتالثيئ-ج@عم

وغرابته،الإسراءحا@ثبعدوحاصةطالب-أبيحياةفيعليهليجرؤوا

وخةمعقبله-أسلمهاكانسبعضوارتد@دبه،المشركي@واستهراء

ليهتجرأتالذيالوقتفيعنهااللهرضيخديعةبعدمجحده-افهرسول

أقسىدعيوعلئعليهالمعلنةالحربوبلغتدعوته،وعلىعليهقريئ@

أحدالاسلامفييدخلكادماالدعهةحركةوتجمدتمداها،وأقصى

بيعةمعه@لمسلمةالقئةوعلىرسولهعلىاللهبفتحأنفلوفلكمن

المسلمةوللعصبة@اللهلرصولفيهماال@هحعلالتيوالثانيةالأولىالعقة

إلىلالهجرةومخرجافرجأالإسلاميةوللدعيةمعه

وتطمير:وان@امل

فيو@ضحا@لمكيالطابععليهاو@حدةلحمةكلهايوسفوسورة

هذهطابععليهاإنبلإيحاءاتها.وديظلالهاوفيجي@اوفيموص@ها
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يح@ااتهرسولكانالذيالوقتفميبصفةالم@شةالحرجة@لفترة

الحزن-عامندقريث@-جاهليةفيوالانقطعوالغربةالوخهمنيعفي

علىيقمقشحاله-الله-كان@ثدة،هذهالمملمةالجماعةمعهوئعاني
إبراهيم-بنإسحاقبنيعقوببنيوسفكريم-لهيغقصةالكريمئه

المخنمنصنولأيعميوهو@جمعين-وسلامهاللهصلحاتعليهم

ومحنةفيه.والترويعوالخوفالجمثومحنةالاخوةكيدمخةوالابتلاء@ت:

كالملعةيننقلوهرالرق
ولاحمايةولامنه،إراثةغيرعلىيدإلىيدمن

اتلاءوقلهاوالسوة،العزيرامرأةكيدومحنةأمله.منولاأبويهمنعاية!

قصرفيوطراوتهالعيشزغد@عدالسحنومحنةوالفقة!والشهوةالإغراء

@أقو@فييتحكموهويديه،فيالمطلقوالسلطادالرخاءمحنةثمالعزيز.

تق@همال@يالحبزلقمةيدهوفيرقابهم،وفيالناس
الماعرومحنةا

الظاهرابوكانواالجبفيالقوه@لذينبخيتهثلكبعديلقىوهوالئرية

@لاللاء@وا@لبحنلهذه

@زاولاللام-علبهيوسف-علبهاصرالتيوالابنلاء@تالمحنهذه

احرخالصأ،متحرداكلهامنهاوخرجخلالها،منالإسلامالىدعوته

اهتماماته،وآخرتوجهاته،
دي

وفيجميعأ،المصعلىالانتصارلحطة
@ذ@رآها:كماوتحققهارقلاهلحظةوفيشمله،ولتمأبو-لهلقاءلحظة

رأيتهموالقمرمسوالئ@كوكباعثر@حدرأيتإئيأبتيالأيه:يوسفتال
اللحظةهذهفياهنمامانهوآخرتوجهاتهآخر.(4أيومف:ساجدين،لي

منخلعاربه،إلىالبالمتجردالفخلصالتوجههي
من

لكليتهكلههدا

الكريم:@لقرآنيصررهكما

مصر@دخلماوتال:أبويميإليهآيىيوسفعلىدخليافلئاة

وقاد:شخدأ.لهوخرواعلى@لعرش،أبويه@رنعأمنين.@هشاء@إن

@ذيوقد@حنحقأ،رئيجعلهاقدقبلمنرؤيايتأويلنا@أبتيخا

بيني@لثطاننزغأنبعدمن@لبدومنبكموجاء@لسجن،من@خرجني
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تدرث@لحيم..هو@لعليمإئهثامالمالطيفصئيإقإخوتي،وبين

فاطر@لسماو@تالأحاثيث،نأويلمنوعنقي@لملك،منأنبنني

و@لحقنطملما،توئنيوالأخرف@لدنيافيوليطأنتوائىض.
1-99يوسف:ألحين،لضابا 0

1)..

كلهذلكبعدالأحيرة.طلبتهكانتوهكذا
السلطانغمرةفيوهو

بالصالحيى..ئلحقهوأنمسلما،ربهيتوفاهانالشمل.ولمةوالرخاء

الكير..والاتصارالطرللوالصروالمحنة،الاتلاءبعدوفلث

النبيفلكقصةمناحتونهبمايوسف.سورةنكودأنعجبفلا

كدلثوتطحيناوتسرية،تسليةلعد@ل@،عليهاالتعقيبتومنيم،

الفوخي@!الئغتربي@للمطار@ب@وتثبيتأ

م@بالإخلاالبعجدبالإيحاءالإحسلى@لىليذهبالخاطرإنبللا

كانالخروجأنبدامهماوالتمكين؟الحصرفيهايكونث@ر@خرىإلىمكة

هذهليو@جهأبيه،حضنمنيوسفكما@خرجالتهدي@!تحتإكراها

والتمكين:النصرإلىفلك@عدليننهيثمكلها.@الابتلاء@

تأويلمنولنعئحهالأرض.فيليوسفمكناوكذلك،
أيوسف:يعلموقلاالئلمىكئرولكنأمره،علىغالبوال@هالأحاديث،

2

يضعوهوفلككان
أقد@مه

وهوحتىقصرفيمصرفي

الرقيق..!بيعيباعفتىيزالما

الخاطرلييذ@وما
(1)

خاصا-مذاقأأتذوقيجعلنياللحظةإيى

القصة:اعفالذيالتعقيبفلكعنه!-التعبيرولا@ملكإليهاشير

أفلمالقرى،أهلمنإلهمنوحيرجالاإلاقبلكمنأرسلناوماأ

فطصسد(1)
ا.ماص.4،@للهآد-ف@حط@ي
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ةالآخرولد@رقبلهم،من@لذينعاتجةكانكيفيظرواائىضفييسيروا

كذبوافدأئهموطواالرسل@شلسحتى@ظتعقلون؟ثفلاانقوالئذينيخر

كانلقد@لمجربن.@لقومعنبأسنائرذولانثاء،منفئخينصرناجاصم

@لذينصدبقونكنبفترىثهحديثاكانماالألبالصلاوليبرةقممهمفي

أيرسف:يؤمنون،لقمورحمهوهدىععشيكلىوتفصليديه،بين

1 0

بمجرىالإيحاء
امتلسكما@لرصل-يسنشعدمااللهسة

الفرجيليهالذيالمكروهبالمحرحو@لتلميع@لط@-للة-مختهفييوسف

مثلليوهي@لمؤمنة،تدركهما@لقلبماناللدو@لتلميحالإيحاءالمرغوب!

الإيحاءوتلمحوتسترف،فتتذوقتتنض،حفماوفيتعيش،@لفترةهذه

بعيد..منوالتلميح

للقصة:الطبيعيالتقديم

دلالاتهالهاطبيعبةمقدمةاللام-عليهيوسف-تصةتتقدم

ث
ر.

لعلكمعربياقرأناأنزناهإنا@لبن.@لكتابأياتتلك

وإنالقرأنمذابما@رحبنا@لبك@لقصصئحسنعلبكنقضقنحنقعقلون.

..(3ا-أيوسف:9@لغافلينلمنتبلهمنكنت

فالتقى
@لصبا@بيحياققديممويبدوالآياتبهذه@لقصةلهذهيم

لرول

الكتابآياتأثهاوتقريررا.لام.@لف.الئقطعة..الأحرت

3المبين
جو@لقرآنمنموعربيأ.قرآناالكتابهذاأنزلالةتقرير@ن0

فيالمشركينومهاجهةالمكي،
نيدعون(كانواالدينالقرآنبعربيةمكة

أنهوتفريري!دثه@لرسوليعلمهأعجميا
منوحي

من@ط@لثيئكاند@ه@

عنالغافلين
وموضوعاته.اتحاهه
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للنلىقريبةوميجنسهامنوماالأحر@هذهرا..لام.ألف.

الطاقةعلى@لمتسميةالبعيدةالآيكتلكبعيهاهيهيبينهم.قداولة

منمؤلماعربياكتالاالثمهنرلهولقدالمبين..الكتابآيكالرية.
هذه

يصنعالديأنوتدركونتعقلون(..العلكمالمعروفة:العريةالأحرت

من
فلاثرأ،يكونانيمكنلاالئعجزالكتبمذاالعاثيةالكلماتهذه

ودلالتهاالظامرةهذهلتدبرمدعوهئاوالعقلوحيأ.القرآنبكونأنعقلأبد

لقاا

وهو@حسىالقصص-هذاعليكقصصناإلبكالقرآنهذا

فيالأمئين@حدكنتوقدبه..الموحىالقرآنمنجزءوهوالقصص-

بهاجاءالتيالمرضحككمنالنحوهذاإلىيت@هونلاالذبنقومك،

انتقاءاالقصصأحسنإنهالدقيق.الكاملالقصصهذاومنهاالقرآن،

القصص@حسىو)نهوتفصيلا،وترتيباتظماالقصص@حسنو)نهو@خيارأ،

@حسنوإئهوأحكاما،حكماالقصصأحسنوإنهحق،وبرهانصدقضهادة

وتوجيها...وتعليماعلمأالقصص

@ي@@ل@*

القصة..البدء@لىإشارةالمقدمةمذه

الأولى:@لحلقة

الضبي:يوسف

يوسفلرئالأولى،الحلقةفيالاول@لمثهدعنالستاريرفعنم

أبيه.علىرؤياهيقم@الصبي

و@لئضكوكاكر@حدرأيتإتيأبتيخالأيه:يوسفقالإذأ
..(4يرسف:أاجدين!@ليرأيتهملقمر.و@
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ؤىزمنلأبيهوضفهاكماالرؤياوهدهغلاما؟أوصبيأيوسفكان

صدىأوصايةرؤياهنكونحينعلام-ير@هماوأقربوالغلمان؟الص@ة

يديهبينأوحجرهليوالقمروالشم@الكواكبهدهيرىأدبه-يحلملما

ئتمئلةله،ساجدةراهايوسفولكنيطولها.
الذي@العقلاءصورة@ي

يرويوالشاقتعطيما.بالسحودرؤوسهميحنون
عه

الإيضاحصيغةفي
ا

و@ئمىكوبهأعر@حدرأبتإفيأنجتيالأيه:يوسفقالبذ

ليرأيتهمةر@ى:لفظيعيد

سحهبعقوبأبوهرك@لهذا@

ولضبرته
عظيماشأناالرؤياهذه@راءأن

يفصحولمونئوة.لعلمبثلىةالرؤياهذهالغلام.لهذا
القصةساقعنه

نهايةفيإلأيظهر@لاتمامه@فامها.حلقينبعدإلأبو@ثرهتظهرولاكذلك.

علىرفلاهيقصبألأنضحهولهذاالمحجوب.الغبانكثمافبعد@لقصة

فيحدالثقيق-غيرالصغير-لأخيهمصراعيامايستشعروا@نخثية@ه،@

منالشيطان
@مرالهفئدثررابالحقد،نفوسمفتمتلىءنفوسم،فيثغرةهدا

بوؤه.

كيدا،..لكفيكيدواعلى@خوتكصؤياكتقصصلائئيياقال:إ

وسأيرسف:مين،عدؤللإنان@لظانإنةإبقولههذاعئلثبم

والر.@لخطيئةلهمويزينبعض،علىبعضهمالناسصد@ريوغرفهوثم

أنيوسفافيرؤياسوقد@حق)براهيم،س)سحاقبنويعقوب

والصحح@لدينو@ثيفيال@نهذاان@ل@خاطرهيتجهد،ش@لهسيكون

)براهيمجدهأنمنيعلمهومافيه،يعيشالذيالبوةجوبحكموالمعرفة؟

منمبلىك
يحتارالذيهريوسفيكونانفتوقع@لمؤمنرن.بيةوأهلهردثه@
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في@لمباركة@لس@سلةفيهوتنئل@لبركةعليهلئحلإبرايمنسلمنابنائهمن

له:فقالإبراهيم.بيت

ويتمالأحادبت،يلت@منوبعئمكربئصيجتبيكوكذلكإ
نعمته

@سحاق،@إبرابمقبلمنأبويدعلىأتثهاكمايعقوب،ألوعلىعيك

6،..أبرسف:حكبم!عيمرئك@ن

رإتمامله،اللهالى@ختيوتثيريوسفرؤياأن@ل@يعقوبفكرواتجاه
وإسحاقإلراهبمقبلسأبويهعلىأنئهاكمايعقوبآلوعلىعليهنعمته

قوله:النظريستوقفالديولكنطيعي.هذا..(@@لهبقال)والجد

الأحاديش@..نأويلمنويخعنمكأ

اللهأنيعقوبأتضذالأحاثيث؟.فماالمآل.معرفةهروالتريل

صبهيدركماونفاذ@لبصيرة@لحقعدقمنويهبهويعئمهسيختريومف

سإلهاموهوفذ@وائلها،@ليه،تنتهيالذيمآلهاالأحاثيث
لدويالله

عليم،..حيمرئك)نالتعفيب:إوجاءالنافذفالمدركة@لضاثر

جرفيلهذافاسبأ
الرؤىبالأحاثيثقصدأمواقعليم؟الحكمة

بعد؟فيمايوسفحياةفيبالمعلوقعكماوالأحلام

ويعموب..بيرسفالمحيطالجومعيتمشىوكلاهماجئز،كلامما

موضرعوهىوالأحلام@لرؤىع@كلمةنذكرالمناسبةوبهذه
هذه

@لمستقبلعننبؤ@تتحملالرؤىلعضنبالاعتقاد؟ملزمون

منالقصةهذهفيصردماناحيةمنبهذا@زلاملزمرنالبعيد.@لقريب،

في@رؤلا@لملكالجن،فيصاحبيهصرؤيايوسف،رؤلامصد@قوقوع
مصر.

فيتبؤيةرؤىتحققمنحياتنا@لثمخصيةفينر@هماناحيةمنوثانيا
و@لسبببالفعل!..موجودلأئهع@..و@نفييصعببثكلمتكررةحالات



@كارهايمكى!لاواقعةحقيقةلأدهالانيالسبذكرداولكننايكفي..الأؤل

الرؤدا؟طبيعة

المكبوتةالرعاتمنصورإئهاال@فسي.التحليلمدرسةتقول

غيب@يالأحلامبهاتتفمى

فاته-)وفرويد(كلها.يمثهالاولكنهالأحلام.منجالبايمثلوهذا

دماتنبئلة،ئحلامأهناكأنيقررنطرينهفيوتتخلهالعلميغيرنحكمهعلى

اقبزرة؟الأحلامهدهطيعة

لهعلاقةلامعرلتهعدمأوطبيعتهامعرفةأننقررثيءكلوقبل

بعضندركئنفقطنحاولنحنإئمابعضها.وصدقوجهمابإثبت

البمهذافياللهسننوبعضالعجص،البثريالمحلوقهذاخصائص

ح@احز@لزمان)نمداعلى@لرؤىهذهطيعةنتصورونحن

بينتحولالتيهيوالمكان
نمميهمارؤيةوبينالبثريالمحلوقهذا

مالماضي
أوماضبآنسميهماوأنالمحجوب.الحاصراوالمستقبل،و

كماالزمان،عاملعنايححبهإنمامستقبلا
عاملعناالبعيدالحاضريحجب

ماحاسةوانالمكان.
بعضفينفوى@وتستيقظكههانعرفلاالإسانلي

ليستئبهمة،صورةفيما@راع@وترىالزمانحاجزعلىفتتغل@الأحياد،

الرؤىوفيالنلى،لبعضاليقظةفييقعكالذياشفا@،ولكنهاعلمأ

بعضفيمعاهماأوالزمان،أوححزالمكانحبرعلىفيتغبلبعضهم،

كناوإنالأحبان.
شئألعلملاالوفتنفسفي

أنكماالزمان.حقيقةعن

وهيفاتها-المكانحقمة
وجهعلىلنامعلومةلشتبالماثة-يسئىما

8الإسراء:أ!9قليلاالأ@لعلممنأوتيتمومااتحقيق:إ

يكونمابعدفيماوسرىهذمهرؤياهيوصفر@ىلقدحالأئةعلى

الرربا..ظوبل



علىليرفعههاويعقوبيوشمشهدعلىالسنلىالسياق

سيكون:مالأهميةتنبيهحركةمعيتآمرونيوسفبخغمثمهدآخرةمشهد

ليوسفقالوا:@ؤللائلين.أيدتوإخوتهيرسففيكانلقدأ

اقتلوابين.ضحللفيأباناإنعصبة.ونحنمناأبيناإلىأحثرئخع

تومابعدهمنوتكونواأبيكموجهلكميخلأرضأاطرح@ئريوسف

فهم.قائلفادصالحين.
يي@تقتوالا

يلتقطهالجثكيابةفيوئلفوهف

1-7ةأيوش"فاعلينكنتمإنالوةبعض

لمنكثيرةحقائقعلى@وأملى@ايات@خوتهبرسفقصةفيكانلقد

الانتباهبتحريككفيلالافتتعوهذاويهتم.ويسألالآياتعنيف

منير@كلهيد@رعئاالستلىرفعبحركةنشبههلدلكوالاهتمام.
@@حد@

ماليوسفئدبرونيوس@بحيةمشهدمباشرةوراع@نرىفنحنوحركات.

ونئتبر

القديمإ؟العهد9كتابيفولكمارؤياهعنبوسفخدثهمترى

ليوسفيعقوبإيثلىعنيتحدثونفهملا.أنيفيدهناالسياقبن

علىذكرهالجاءبرؤياهعلم@اقدكانواولوالشقيق.أيخهعليهم.و@جه

خافهفماعليه.بالحقدألتهمتلهجإلى@ن@دعىولكفتالسننهم،

وموآخر،طريقعنتئمقدبح@تهعلىرؤلاهقصقلويوسفعلىيعقوب

(1)لهأببهملإيثارعليهحقدهم

يتمأنبذيكنولم
سلسلةفيحلقةلأئه

@قفبد@لاوفاعبم.@لدكرر@صل@لنغ@لحخةبقول
@رسا@لأيكمنلض

بة.@لكرلافي@نرند@ل!@صرةلقرد@تجعلقلولأقي

@معاطةر@همصلمافلثدمليابوسص@حغ@ن
@لقماباصوميعبهم،بوسفوتمضيه@يم

@لكريمة@يكد@لطى@لأ@صا@لاو@صر،وتقطغ@بةو@ل@لالغض@لأسرةليتغرسبي
على=@حدبتفضيلنمعروا@لأناءلا@لألاء@نتميموير@لحيقة،مذلتقربر@لصكدت
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ئ@هدواليالمرسيمة،الهايةإلىبيوسفقصلالمرس@ة،الكبرىالرواية
الألناءوأصغركرة.علىلأيهومجيئهاسرته،وواقعحيانه،ظروفلها

هم

ولخاصةالأبناء،@حب
الحالكاركماالكب@ر.سنفي.الوالديكونحيبى

مع

@مهات.س@خحتهو@جه،يوسص

@يعحبةونحنماأبباإلىئحثوأخوهيوسفقالوا:إذإ

وتنفع..تدفعلويةمجموعةونحن

علىصغيريىوصبيآغلامائؤلربت..9بينضح@لفيأبانا)إن

الدافعين!النافعيىالرجالمجموعة

وتتصحمللوقثع،نقديرممليختلالشيطان،ويدخلالحقديغليثم

الثنعاءالمعلةتهونضخام@حد@ثوتهونصغيرة،أشياءحسهمفي

لهمومونفسه،ددعاصيملكلالرع@غلامروحروح.@زهاقفيالفتمثلة

فيوتضخمهذا.يهونانبياء-هميكهن@المو)نني-أنجاءوهم@خ.

الأرص3حراأكرالقل.تواريحتىبالحص.لهأليهمإثارحكايةأعينهم

باقه:الركبعدقاطبة

قرب.منقرببوهمائرضأ!..اطرحيهأويوصف.اقتلواإ

ديئفضمقطوعةنائيماأرضفيفطرحه
ولمادا؟المرت..إلى@لغال@

قلبه.يريدونوهميوسف.يحجبهفلاأيكم،.وجهلكميخلة

كأئه
حي@

يحغوجههفي@ير@لا
إلىبهذا@لحبويتوجهجه،خاليأصقل@ه

@لففةمنهعلىبزكد@@الهرصولبلماونحدور
لي

ففد@حرحو@حكعه@حاثنه

ئنهلانأو@نوهه@د@ها."عهما.لررصى@لهسعى@لسلصججهلىملم3@لإ

@ليلحلت@ني@د.رسرلبارقال.@بؤلاحملهفلكع@ى@نهد@لي@محها@د
@ا

بم@لرسرلربقرلعلى@لتتهمم@محها@رئتلأ@نت
نحمتالعرما@لتة

@قال:
سا@رجع@ي@رحح@@لى@كريميقوللا.فال.ما@مطية؟ثلكلم@يق@

ير@رلاثياود@لا@تتوا@ل@@.ايفول3خهرعلىي@نهدلا@نىله-ل@بة

م@31.-397أ@لفصمى@لقرتي
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الاخرين
بارتكابها:أفسدتمماوتصلحونعنهاتتولونالحريمة3والحريمةا

ئؤلوهكذااليطاد،يرغهكدا..!@صالجنقومأبعدهمن)وتكونوا

للأشياءتقديرهاصحةوتمقدرمامها،وتفقدتغضبعندمألنموس

صدورهمفيعلالماوهكذاطوالأحد@
الحقد

لهم:ليقولالثطانبرر

فات!ماتصلحبعد@ل@والتولة

إليهايخدفعالتيالخطيثةم@التولةتكودإئماهكذا..التولةوليست

غافلاالمرء
الوبةئفالالتوبة.نمسهوجطثمتلدم،تدكربظحتىداكر،غيبر

فليستالجريمة،معالملإرالةالجريمةارتكبقلسلفأتعدالتيالجاهرة!

واحداصميراولكنالشيطار!يريهالجريمةلارتكابتبريرهيإئمالالوبة،

حلأفيقترحعليه.مقدمودفممالهوليرتعئ@يخهم،
يوسف،سيريحهم

مهجورةأرضديئلقيهولايوسف،يقتللاولكنهأديهم،وحهلهموئخلي

يرحححيتالفوافل،طريقعلىالجبدييلقيهإنحا@بهايغلب

سجدأ:بهوتذ@لتنقذهالقوافلإحدىعليهتعثرأن

منهم.قائل@ال
يتقطهالجث،كبابةفيوئلقوهيوسف،تقنلوالا

..@فاعلينكنتمإناليارةبعض

كأنهوالتثبيط..التثمكبدروح.@فاعلينكتمإنقرلهأمنونح@

منشلو@اوهوبيوص@.الأدىإيقاععلىمصرونأنهمدييثككهم

كانهذاولكنللتنفيذ.الارنياحعدمديهواضحالمعل،صالثبطأساليب

ماأقل
للتر@جع@استعد@علىيكونواولماحقدهميفي

هذانفهم
فيالاليالمشهدمن

كأعه*

ومكر:خدل

معهميرسفاصطحابفيئراودونهأببهم،عداولاءهملها
ند
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فنثهدويحسف.بهويمكروناباهميخادعرناولاءهموها

لمايد@ر:ولنستمع

ئرسلهلناصحرن،لهوإئا3يوسفعلىتأئالاناتكأبانايا)قالوا:

غدأمعنا
به،تذبواأنيحزتيإنيقاللحافظون.لهوإناويلعب،يرتع

ونحن@لنضبكلهئنةتالراكافلونعنهوأنتمالذئبيكلهأنوأخاف

..(14-11أيوصف:9لخاسرونإنا@ذاعصبة

قبإلىبهليدسسوابذل@هماكلوعلىاتهبكلماتهيرصموالتعبير

@لى@رثيكونأنفيه3توالديالحبي@،الصغيربولدهالمتعلقالوالد

لينهبماالمذكرالموحياللمظبهذاأباناأ..ا@إبرامبم..أبيهلبرك@

يوسف؟أ.علىتأمنالامالكاصرة.أمنوبينهم

منمدل@لهلنميامخاثةويهخفي،است@كروفيهعتفيهسحلل

يوس@يستبقيكادلهويرسف.تسلي@هموهوبعكهلهموالتسليمأبيهم،

لأثهيرتا@ونهاالتيالخلويةوالجهاتالمراعيإلى@حوتهمعيرسلهولامعه

لاكبلى،وهميحتملرنهالذيوالجهدالجويحتملالأعليهويحثىيحبه

أبوهم،وهوعلى@خيهميأتمهملانهله؟فببالوتهمعليه.يأسهملالأئه

على@حتجازإصر@رهيفقدئثموسالخاطر،هذالنفيلها@صتجاشةمقصيد

نجثة!منهمماكرةمادرةفهييوصف.

لناصحونأ..لهوإئاف؟يو@علىظمثالا@مالك

فذكرخذوني-يقرلأنالمربوكادسؤ-يخالطهالاصافيةلهقلولا

الدغلمن@خفاعهيحاولونكنرابمايثيوالإخلاصالصفاءوهوهناالنصح

غدأمعناأرسله
لحافظونأ..لهوإناوبلعببرنع

منيوسفينتظرهلماونص@يرا@لتركيد،فيزياثة
والمسرةالئاط

معهملإرسالهلدهوايخثطمماوالرياضة،
يريدون.كما
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غيربطريقينفي-يعقوبجعلالأولالاشنكاريالعتابعلىوردأ

وخوفهعلى@راقهصبرهبقلةمعهاحتحلىهوئحللعليه،يأمنهملاألهمحلثر-

يكلهأنوأخاتبه،تذبواأنليحزننيإني@ؤقال:الدثي:صعليه

.@كافلونكهوأتمالذئب

ب@..تذهبواأنليحزنني)إني

@نوضاعفتها.@حقاثممهبتهدهأنبدولالراقهأطيقلاإئني

لهقالواكمافاهوهويوم،لبعضولولفراقهالحزنثوحةلهخبمايبلغ

لصرة.واللماط

..@كافلونعنهوأتمئب@لذي@كلهأنوئخاتإ

الهائجالحقدكانأوعه،يجحثونكالواعدرافيهاوجدوااتهمبدولا

ماذايفكروافلمأعماهم

يقولم
لقنهمحتىالمنكرففعلتهمبعدلأبيهمد

الخاطرهذالفيالمؤثرةالأساليبمناسلوبأو@ختلىوا!@الحو@مذاأبرهم

..@ونلخلرإنا@ذاعصبة،ونحنالذئبكلهلنقالوا:ة

لأنفسنافياخيرفلاهكذاقردةجماعةونحرعليهالذئبكلبنالئ@

الوالداستسلموهكذاأبدا!لثيءلصلحفلاشيء،كللخلرودلاننا

ال@هقدرليتحققولذلثالوكيدلهذاالحريص
كماالقصةوتتم

ميئته!نقتضي

الاولى:المحنةاء-النكرالمؤامرة
واللهالمؤامرةئنفذوناولاءهموهابه،ذهبوالقدوالآن

مخةأثهاالغلامروع@ييلقيسبحاله
إخوتهوسيذكرسيعيشوأنهوتشهي،

منههذاسموقفهم

وهم
ئنوأجمعوابهفمبوا)فلماهو:أئهيشعرونلا
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هذابأمرممتنئهمبليهوئوحينا@لجث.كيابةفييجعلي
وهم

لا

5،.1أبوسف:ون@هبشعر

يعيبحيثالجص،عيابةفييحعلحهأنعلىحمجأأمرهماستقرفقد

الفزع،هذافيهاي@احهكانالتيو@لدةالضيقلحظةوفيعنهم.يخه
عثرةوهمصغيروحدهوهومغيث.ولالهمنقذولاقريب،فهوالموت

اللهئلقياليائسةاللحظةهذهفيأثداعع
أئهروعهلي

سيعيشوأثهنج،

وهمالثغ،الموقفبهدابححتهيو@جهحتى
ئو@جههمالذيبأنيشعرونلا

صعيروهوالحبغيابةفيتركيهالذييوسفهو

المفجوع:الوالدمواجهة

اتهألقىماشكولايؤنسهالدبئ،غيابةفيمحنتهفييوسفوناع

الجريمةبعدبخوتهلنشهدندعهبالفرج.ا*يأننحتىويطمئنه،روعهلي

المفجوع:@لرالديو@جهون

وتركانبئذبخاإناأبانانجاقالوا:ببكون،عثاءأبامم@وجا@را

اوجصصادقين.كثاولولنابمخنأنتوما@لذنب.فكلهمتاعناعندبوسف

فصبر@مرا،@نفكملكمسؤلتبلةقالكذب.بدمقميصهعلى

ولأ..-16أيوسف:9نصفونماعلى@لمستعانو@قهجميل،

ماأهدا@مصاباكنوافلوالكذبة،بكالفائرصالحقدلقد@لهاهم

معهم!بوسفباصطحا@يعقربفيهالهميأذنالأولى@لتينذ@لمرةفعليما

اخرى.مرة@لفرصةتواتيهمالأيخثمرنيصبرون،لائعخلينكفواولكنهم

كانوفدالنسرع،علىدللاالسكوفة@لذئبلحكابة@لنقاطهمكانكذلك

يكنفلمبها.يتهكمودويكاثونينفينها،وهممنها@مى،ئحذرممأبوهم

حذرهم@لذيللذثيوسفلترك@ا@لصباحفييذهبيا@نالمتساغمن
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بهلالخوهكدببدمقميصهعلىحرواالترعهذاوبمئلأص!منهأبوهم

لأئهليوصفحتىالكذبظاهرفكانإتقان،غيرفي

ذهباإناأباناباقالوا:يبكونعثاءأباهموجلراةفعلها

..9@لذئبفثلهتاعاكديوسفوتركانبئ

فيقولون:خذوني،يقولأنالحربولكادمكشوفة،أثهاويحمرن

صاثتين(..ولوكنالنابمفمن@وما@نت

فينالكلأئكالصدق،هوكانولونقوله،لمابمطمئنأنتوما@يى

نقول.لماتطمئنولا

ومن@لحال،ئلمن*يعقوبكو@ص
يأكلهلميوسف@نقلإ،نداء

لهويصفونتقع،لمقصةلهئلفقونوأئهمما.مكيدةلهدبرواوأئهمالذئبص

ونئلتهئنكراأمرالهمخئتقدنفيسهمبأنفر@جههمتكن،لمحالا

لامتجملامتحملاسيصبروأنهة@رتكابهلهمويحرت
لاويفزعولايجزع

وأكافيب:حيلمنئنفقونهماكلعلىبافىمستعيأيمئكو،

@لمستعان@هو@جميل.فصبرلمرا.@ففسكملكمصؤلتبلقال:أ

تمفون،..ماعلى

8ءه

@لجب:فييوسف

هذهفيالأخيرلنرى@لثهد@لجث،فييوسفسريعا@لىنعدث@

الفصة:حلفاتمنالاولىالحلقة

بنرى.نجانال:دلؤفأد@و@ردهم،فلرسلوايار"ثرجاعت
بخىبخسوشرو.يعملون.بماعيمو@ثهبضاعة،و@سزو.كلام.مذا

2-19أيوسف:@لز@مدين(منفيوكنواسدودفلرامم

نظنه،@لماءفيعنتبحث@لتى@لقيلنل،طريقعلى@لجبلقدكان
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ويكونلترة،وي@قىالمطرماءليهبنرلالذيالح@هذامثلوفيالآللىفي

سلىةسميتقافلة@يثوج@تكدلد:جافاالأحيانبعضفي

والقاصة..والجحالةكالكشافةالط@دلالسيرمن

بمهاقعه.خبيرأويكونالماءلهميردمن@يو@ردهم،..فأرسلواإ

حركةالسياقويحدفالدلى-ليملأالماء@ولينظردلو"..)فأدلى

والسامع%للقلىمح@القصصيةلالمماحأةاحتفاظابالدلوالتعلقفييوسف

وص.9غلام!هذالرى!يا@ال:
ماكلالاقيحذتاخرىة

عنليتحدثللجافابتهجوكيفيرسف،وحالوقيل،هذابعدحدث

معمصبره
القافلة:

بيعهعلىوعرم@اسريةبضاعةاعتبروه@يب@اعق@..)وئسروه

شمنباعيهثئمالأنظارعنليخفولقد@مروهرققابكنلمولمارقيقأ،

@لقليلفيبتعاملونوكنوامعدودق@..دراهمبضئمن

بالوزن..منها@لكثيروفيبالعذ،الدراهممن

تهمةمنالتخلصيريدودلأئهم@لزاهدينأ،،مننيه@وكفوا

وبيعه..@مترقاقه

@لكريم..ئي@حياةفيالأولى@ل@خةنهايةهذهوكانت

@لثانيه:@لحلقة

ممر:فييوسف

من@لثايخة@لحلقة
وبغمصر،@ل@يوسفوصلوقد@لقصة،حلقات

@لوجيهفيئتيشمو@لجر@لخير-يخهتوسم@ثر@هالذيولكن@لرقيق؟بغ
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@مرأتهبهيوصيهوفإذاالسجايا@ليلاح-تصاجهاحينولحاصةالضب@،

أخرنوعمنئخرىمحنةولكنالرؤبا.تحقيقفييخطأوليبدأوهناخيرا،

وقد@وتيأشد@يبلغحينتنطريرسصكفت
هذهبهمايستقبلوعلماحكمأ

3رالأسلهايففلاالتيالجارفة@لمحنة
للغوايةالتعرضمحنةإئهاالله.

جووفيالقصور،جوفي
استقلىمنيغشاهاوما"الراقيةالطبقة"يسمحنهما

فيمعافاسليماسهايوسفويخرجوفجور..
أنبعدولكن@ينه،وفيخلقه

ويصلاها..المحنةئخالط

ينفعناأنعسىمنو@صكرميلامرأته.مصرمناضتراهالذيوقال،

تأويلمنويعئمهالأرض.فييوسفمكناوكذلكولدأ.ئخذه@و

أيوسف:@يعلمونلاكثر@لنلسولكنئ@ره،علىكالبدتهو@الأحاديث،

2

فىضوطبعدوسنعلماشتر@ه،عفنالأنحتىلنايكشفلاالسياق

@ناللحظةمنذنعلمولكناصزرائها(كبيرإئه)قيل:مصرعزيز)ئهالقصة

مقبلوأنهبسلام،انق@قدالمحنةو@نآمن،مكانإلىوصلقديوسف

كرميخير:أعلىمذابعد

منماهكر@مب@والمقصودوالإقامة،والمبيتالوقيمكانوالمثوى

ولكنفحسبم@لشخصهالإكر@ميجعللالأنهأعمق،ولكى@تعبيرإكر@مه،

حولهوماالجتفيمث@اهمقابلفيالإكرام.فيمبالغةوير@قامته..لمكان

وآلام!مخلىتمن

@ليهيظلعوماخيرمنالغلامفييتحسمهعمالامرأتهالرجلويك@ف

ولداا..نتخذهينفعنا@وعسى@ن@مل:إمنفيه

تطلعثئمومنبعضتذكركمالهما@رلاديكنلمولعئهما
معوطيتهنجبتهمخايلوتحققتفر@صه،صدتتبذاولدأئخذ@ر@ن@لرجل

"وسمته..
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منهذا@لتدبيربلى@نئه@لشاقيقفوهنا
قذرويمثلهوبه@ته،@

قلبفييرسفبتمكينلانرهبد@تقدوهاالأرض-في@لتمكنليوسف

@لثهلبعلمهالطريقفيماضأنهبل@ويخيروبيته-الرجل
تأويلس

تجل-منفكرناهمااللذيرال@هينعلىالأحاثيث

@الابند@هذاعلىالشاقويعقب

منعليهيدلبمايرمصتمكينفي

تقفلاغالبة،@ته@تدرة@ن
فلاعليهومسيطر@مرهمالكوأنهقوة،طريقهافي

يضل:ولايت@فولايخيب

تأويلمنولنعئمهالأرض،فيليوصفمكاوكذلكأ
على@رم@.غالبو@لته

د@ه@كانولفاآمرا،ا@هلهو@رادأمرا،@خرتهله@ر@ديوسفذامووها

أمرهميملكردفلايوصفبخئأئانفذ@مره،فقدومسيطرأعلى@مرهغالبا
على@ا@ر@ثرا:وخرجأيديهممنفأفلت

@و@ماضية@ل@هشةأنيعلمونلايعلمونأ..لاممثر@لنم@ثولكن

يكون..هو@لذي@مره

من@ولنعئمهعه:وقالليوصف،افىشاءماليقرر@ن@لسياقويمضي

أشده:بلغحبننحقققدالأحاثيش@..تأويل

نجزيوكذلكوعلمأ.حكماأفل.@ضئهبلغمرلئا

@رالأحاديتبمصائرعنماوئرتيالأمور،علىالحكمصحةئقيفقد

عامفاللفظو@ح@لها،بالحياة@لعلممنتكلم،هوبما@ر@لرؤيا،بت@يل

فيالاعتقاد@حانهفي@حانهفه.@@جز@فلكوكان@لكثي@.ويئمل

نجزيوكذلكثلسلوك:أ
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وعنيفة:شديدةفتنةالثانية-المحنة

وميحياته،ليافانيةالمحنةتحيئهوعدئف
صواعمقأشد

المحنة

منرحمةالعلم-وأوتيالحكمصحةئوتيوقدتحئهالأولى.
افه-

قرآنه.فيلهاللهسجلهالذيإحسانهحراءوينجومنهاليو@جهها

التعير:يرسمهكماالمئيرالحطيرالعاصفالمشهدنلكنشهدوالآن

هيتةوقالت@اثبو@وغتقتنفمه،عنبيتهافيهو@لتيوراودتهأ

@@لظالمونيفلحلاإنهثو@ي.ئحنرتجيإنه@ته.معاذ@تال:لك!

2،3ةأيوسف

فيفلتظرةسنهكانتوكمسنهاكفتكميذكرلمالسياق)ن
هذا

التقدير.لابمنالأمر

إنه@يمصر.فيوباعتهالسيرةالتقطنهعدماغلامأيوسفكانلقد

يهايطلق@لتي@لستميفهذهتزيد.ولاتنقصعرة@لرابعةحهاليكان

فيهايجوزالتيالسنوميفثابايسمى@تنوبعدها@لغلام،لفظ

كانتالوقتهذاوفي@لذئبما..يثله@نمو@خافيعقوب:يقولأن
هي

نتخذه@وقوله:،منيبدوكمائرزقا@رلاثالم@زوجهاوكانتزوجة،

حينالأعادةعلى@لنفىيردلاالتي..خاطرفهذاولدأا..

منيلسشه@ريلسهناكويكونودد؟فاكيكونلا
أنبدفلادلد.@

كلوعلىلهما.وندلافيها@قيعلمانفترة،زو@جهماعلىمضتتدتكون

شهتقلالآمصروزراءرئي@عنفالمتغعحال
فكونو@نسنة،@ربعينعن

الثلائين.حو@لىحي@ذزوجهسن

فييوسفيكرنعدماشةلربعينسهانكون@نكذلثونتوقع
الخامة

وقعت@لحادئة@ننرجحالتي@لسنوهيحياليها.@وو@لعثرينن

كانتأئهالثر@لىبعدهاوما@لحاثثةفي@لمر@قتصرتلأننرجحهفيها..
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متهإلك@ليهدها،مالكةجريئة،ئكتملة
كلمةمنوئرخحهفتاها.علىكذلك

3أيوسف:نفسم@عنفتاماتر@ودالعزيز)@مرئةبعد..فيماالنوة

منحقيقةولهابلأتقاللاولكنهاعبد،بصعنىتقالفتىكلمةكانتو)ن

الحال.شياهدترجحهومومايوسف.سنمنمدلولها

التجربةبنلنقرل:معية.نتيجةإلىنهلنصلالبحث،هدانبحث

هذافيالمراوثةمهاجهةفيفقطتكنلمالمحنة-@ويوسف-بهامرالي

كلهامراهقتهفترةيوسفحياةفيكطتإتماالسياق.ئصورهالذيالمثهد

جوفي
معالقصر،هذا

جومعالأربج@،وسى@لثثي@سنبينالمرأةهذه

فيهاونجدالني@لحالة@مامالزوجنوليصورماالتيالبيئةوجوالقصور،

يوسف:معامرأته

منكنتلدنبئما@نكو@ستنفريهذاعن@مرض@يحف

1أيوسف:@لخاطئينا وكفى..!..29

عليهن،جو@بهافيكون@لعزيز،@مر@ةعنفيها@لنسئيتحدثو@لتي

@لر@ر:فتصرحويصرحن،به،فيفتتنفيها،يوسفعليهنيخرجمأدبة

لئسخنأمر.سابفعللمولئنفاستعصمنغهعنر@ردت@رلقد

كأ..2أيوسف:ين،@لصافرمنوليكينا

خاعة.بينةوذلكبهذاتسمح@لتي@لينةفهذه
@لشرفة@لطبقةبئةير

بر@لمحنةفهذه@لفتة..سنفيفيهاوتهئىفبهافولىكانويوسفث@شا.

ومغرباتهاتأثير@قهاومنمنهاونجالها،وصمديوسف،بهامر@لتي@لطويلة

@لمدةهذهكلو@حدسقفتحتمعهايعبق@لتي@@لر@وسن

هذا@لأمد@لط@يل.لهاو@لصمود@لمحنةوخطورةمدى@لفننةتفدبرفيقية

لماطويل،ينهر@همئتمجدبلامفاجأةوكانتوحدهاكفتفلو@لمرةهذه@فا

2 2



طالب،لافيهامطلوبهوأئهوبخاصةيوسف،لهايصمدأنعيرأكان

رهي@لرجلنفسمىيصدقد@لمر@قوتهائك
ئتهالكة.كفت

ةالضوصنو@جهوالأن

وقالت:@،اثبو@وكلقتنفسه،عنبيتهافيهو@لتي@هر@ودته

يت

في@لمر@ودةكانتفقد
فيهاالدعئوكانتمكث@وفة،المرةهذه

اللحظةفيإلاتكونلا@الأبو@تغليقوحركة@لأخير..الفعل@لىسافرة

دفعةفيهانهتاج@لني@لحاسمة@لى@للحظة@لمر@قوصلتوقدالأخيرة،

@لجسد@لأخير:@وند@@لجسد@لغليظة،

لك!!..يتوتالت:أ

.@الر@مندعوة@ولتكونلاالغليظةالجاهرة@لسافرة@لدعئهذه

إليها@لمرأةتضطرل@لبدأ@ذاتكونلاوقدالأخيرة.الدعوةميتكونائما

هيوان@تهانتبهامل،وفتهنهوقرتمعهايعيشو@لقىاضطر@رأ.
كذلك

فذهقبللطيفة،خفيفةئتى@خرام@تهناككانتبدفلاوتنضج،تكمل

لعنبفة.@لغلبظة@ةلمفاجأ@

يفلعلاإنهشو@ي.لمحسنرفيإنه@ته..معاذ@فال:ة

@لجثمننجانيبأنكرمنيرئنيإئهأفعل..أنبالثهنفسي@يهذ

الآمن.الطيبثوايالد@رهذهفيوجعل

مافيرتكبوندثه،حدود@يتجيزون@لذبنيفلحلاإنهأ

@ل!..@للحظةتدعينني

هناو@لنص
على@لحر@ودة@لمبلث@ريوصفرد@نفيوقاطععريح

حدود@وبتذكرعليه،دثه@نعمةتذكر@لمصحربهو@لأي،كان@لسافر!

@وجز@

@لموقف@ولفي@ستجابةناكتكنفلم@لحدود.هذهيتجيزونمن
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لاللفطالهتافولعد@،الأبو@تغليقبعدجاهرةغليظةدعئإليهدعتهلما

.9لكهيت)وقالت.ةصروافيحكابةفيالقرآنبتجملالذيالصريح

4،.2أبوسف:ارنيبرهانر@ىأنلولابهاوهئمبههتتولقد،

لقد
تلدفيلظرهموالمحدئينالقدامراالمفسرينجميعحصر

ةكثيرأساطيررووافقدالإسرائيلياتسلىوا@راءالذينفأئاالأخيرة.الراقعة

كثيرةببرامينئدافعهواللهشبقا،ئدفعاالغريزةهائجيوسففيهائصؤرون

ليبعقىأيههيئةلهصزرتيندفع!فلا
أصبعهعلىعاضاالمخدعسفف

القرآن!مننعمئيىالقرآن-منآيكعليهاكتتل@اتلهوصورتبفمه!

له:يقرلجبريلال@هأرسلحتىيرعوي!لاوهوالمنكر،هذاثلعنتنهى

الأسطوريةالتصور@تهذهآخربل@صدره..@يفضربهفجاءعبدي،@ثوك

والاختل!التلفيقواضحةوهيالرو@ةلعضوراعمامار@لتح

بهاوهئم@لفعل،فثمبههئتأئهاعلىفسلىالمفسرينجمهوروأئا

فتركربهبرهانلهتجلىثئم@لنفس،هتم

التيالمرححموأنكر
مذاعلى@لج@ررالنارتفسيرفيرضارشيد

السيدةوهيلهاوإهانته)لائهلتيجةبضربههمت)نماإئهاوقال:@لر@ي.

منقميصهوقثتبهفلحقتالهربآئرولكئه.@الاعتد@بردمووهئمالآمرة،

عليها@يسليللامسألةالضرب@رذالضربهتمبأثهالهموتفشرئبر..

@لميل@وهم@لفعلهمعن@ئبدبيرسفلمحاولةمجردر@يفهي@لعبلىة،

@لنص.مدلرلعنبعادواتكثفوفي@لرافعة.تلكفيالبه

ليخطر@ما@لذي
التي@لظروفوار@جعهنا،@لنصوصار@جعوأنا(1)

@لقصرمعد@خلفييوسفصفيهاعلثى
@لزمنمنفترة@لناضجة@لمر@ةمذه

وبعدمائونيهما..و@لعلمثؤتى@لحكمأدوقبلطوللقي

اها2عىكر،ني@لجرء@نطرو@لفرآد،فيق@@نعلىجد(1)
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ر@ئأنلرلابهاوهئمبههئت@ولقدتعالن:قولهأنليخطرالذي

لفي،يوفأبىلعدما@لإغراء،منطوللموتفنهايةمورجم@..برهان

الصالحةالبثريةالنفسلحالةصادقواقعيتصويروهوث.واستعصمالأمر

السياقولكنوالنجاة..النهايةفيبالثهالاعتصامنئموالضعف؟المفاومةفي

ةالمتغالبةالمتعارضةالمتد@خلةالثريةالمثماعرتلكفيئفصللم@لقرآني

منيجعليريد@نلاالقرآنيالصهجلأن
أكثريتغرقمعرضااللحظةهذه

من
المتكاملةالثريةالحياةمحيطوفيالقصة،مجطفيالمناسبةمساحته

نهايتميفيوالاعتصام@ولهفيالاعتصامبب@الموقفطرفيفذكركذلك.

النظيفوالجووالراقعيةالصدقليهتلبينهما،الضعفللحظةالإلماممع

جميعا

أقربوهوالطروت.ونتصورالضوص،نو@جهونحىلناخطرماهذا

نعمبثر.عوىيوسفكانوماالنبولة.@لى@لعصمةالبثريةالطيعةإلى

منلحظةفي@لنفسيالميلقمهيتجيزلمئئمرمنمختار.بئرإئه

لحظةبعدوقبه،ضيرهفينبضالذيربهبرهانر@ىفلما@ناللحطات.

@لسوءعنهلنصرتكذلك)1(:إو@لثيالاعتصامعاد@لى@لطلىئة،الضعف

ليرسخري@قال
قلتلمد@لكا@.

"

تبكونط@لى@الهعلىحلىكف
بالممصه3

وفضد@لبا@

بنهبلأفمر@ضهؤ@لبعى@بهاونلىعت@لى@لخالطة،سالتلمه@لر@د@نةلت

@نم،و@لشبالحتولت@حبتكاد@تن@لحالتلكصورةتقفبوكماو@لفصد@لإ،به@لغ

وحبر@خبصعلى@لكلين@لخشلرمد@الهليلالر@رتبهيكرماومو

@لم@
بكننولرلرم.

سدىحاصسبهكارل@الدنهمنأ@نبد@لس@لبل@لك

لروفسشم@لابئءعطمحبعلىعلى@لاتلاه@لمرلأد@صتعظمبالاتفع،عد@نه

وموتميلء@تى.@مخلصين.عبهمنبئه@الهط@لساعقسةكهئهاصمنهكان

@يصحغ
حسته

فيلالنلرردهد@لزمخري:فرلفي@حتهز@ل@@@لإضلرةعن@نطرلحص

@لدماد@ث@س
طحب@لىتفهر@ثلىةه@لمحارمستبوجر@س

@ي@لتضلة
ني=تررهماموعلى@لمكلفي@@ديخنهو@برمار@لنىعتلي.@لرمان@ن
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..(24أيرسنص:المخلصين،عادنامنإنهلفحشاء

رعلى@ل@عربلحهرحمتهلا@أدلالهنلىبحيمحبيمداحلا@ولكىضربحنه

الإسحعي!

ث@-.@رحمه@لحرثتتيماسيترل

مىو@لب@للقد@لد@لى@لييى"
حاصةولها@لرما،لاخة

بر@نصليد@لقد@ي
لغذعا@لندالصعطرا@لحنت،أعظمفإكاس

ط@الأبصعد@ليهلاموطب،ممى

@ححد@لإمم@رو@يما@فحم-عيه@لشع-تالاول@ئححأ،@نهارد@رسخأوكلما@رثلا

@لماء"ملكوت@لرلاةيلحرلا@لحكاعابكود@لطالودسلا@لرهداكبلي

ليلنرككاد@ريأ@لرلاحالملهكتولئا
@لر@ني@صحد@@لهتالنعالى@ن@ت

فيئ،على@ل@زفلكوخزمفرك@رز@نيخكحها@لالاو@لى@يةفركة،لىزايخة@لانجكحلا

ر،لوأ@
3،0يةآ

كرهم@لاسةكد@حطى@س-ولهلاص@أ،ترجل@وئممفتمد@لمد.لالوط
لي@لرككاننركاعا@كئا

@مطمككلوكئماكر،به@لحاصةملهكمت@مل@@لى
@فحم%صثبهئبح@ل@برمصصلخل@فالكما@مدصصها@كادمأي@
عامنا@لمخلمين،منو@لمخاء@ئه@لرءكهلنمرتكنلكا

@ا@فرليولاصئما@@تبل@@ثلس@لىمر@لللها؟تحبدلوع@لصحر@لعف@ةكق@ن@
افيولفوت،عاللأيخصير@لنق@نبدئيو@علىلئأ،سهونكىعلى@لقد،

@دكر@@ال@ح@علىمحانهعاتى@فرصليو@ل@@لإ،و@لوقوبفرهجهسا@حب

دلثبلبسايخرأللضثيه،ص@يو@لعي
ولميرطلكية،@لحنققبس

صتلفأ

بفئموجل،عر@نه@رنس@لههقةبصبر@لن@مامدىمركامى@لصرر،بمفرته
ص@ي@ى@الص:نمنيخقز@لاما@ل!وستر@وح@رصى@لهعلىوبرضاه

لاماصقه

سوشى@الصمرصاةفيئنفقه
ستجضلاماسحطه

علهقر@يصبرتحالى،@الهسخط

بىصمة.رسممأ،وفلأ،رحضوعأ،خذر،.س
عى@رد@لربر@لفقصحاله-ياله-حكى@سامير،تحصو@لرك@لفقكانولهلا

فرفنرجدهوكنافري@لصر،لفق@لعدئليضركقوىفكنمانركف@دناكوكفت

نثله@هاسه،صاجهايحلوولا@لث@،معبكود@هاللنطك@الو@لرناعه.فلك
س

لكليخرتس@امعلىبتمبلوسدسحلعلىضصررأعفهيبقىلاسحل@لىمحل

8ك@-ا/@للهنلني@فانةوتنبص.تأيهس@مب

فىتقربرا@لز@رلا@لر@بههوسغ@لعد@بابهمق@رتوعنلزناعىعديايأتحالى@طهيول

2لبة@،ا@لإسر@يلأ!وسل.فاحثةكان@نه ك@..0
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وهي@ستفاق..أنبعدالتخلصآثرقدفهوالباب،..)و@ستقا

وهيله،لتمسكحلفهعدت
الحيواني..هياجهافيتزالما

الباب.عنلترقهلهجذبهانتيجةئفر،..منقميصهوقدت@

..(25أيوسف:الباب،لدىيدهاوألفياالمفاحأةأونقع

السؤالعلىحاضرا@الجو@لتجدالمكتملة،المر@ةتتبدىوهنا

@جز@ماتالت:الفتى:أتتهمإئهاالفريب.المنظرلهبهتفالذي
لرادمن

أ؟،..سحبأهلك

المأمون..بالعقابفئيرعليه،تخشىفهيتعشق،امراةولكنها

..(25أيوسف:@ليم،عذاب@ويجنأن)إلأ

راودتيمي@قال:الباطل:الاتهاموجهديبالحقيفةيوسفويجهر

6،..2أيوسف:!@نفسطعن

النهل:هذافيبث@هادتهحسماهلها@حدأنالياقيذكروهنا

شاهدهوثهد
قذقمبصهكانإنةأهلهامن

منوهوفصدقتفئلمن

قدقميصهكانند@الكاذين،
أيوسف:@لضادقينأمنوهوفكذبتفبرمن

كانهلهذه؟بئهادتهالثاهدهذاومتى@لل@فأين..(26-27
زوجهامع

عليهوعرضاستدعاهزوجها)ن@مالواقعة؟وشهدمص@اأهلبتعبير)سيدها

@لمر@ةئسرةمنكبيراالرجليشدعيأنالأح@الهش@مثلفييقعكمااثمر،

القيم!@لمائعةالدم@لبارثةالطبقةتلكوبخاصةر@ى،ماعلىوئطلعه

38تضيرهكيرفي@ثر@س / عن@لطكمالكلن@لئمعن@لحيالي@نعنيخا@ر@ه3

عد@الهلمظمبحد@لئركف@سطقال.@@لببئ
ش

لايحلر3فيرحلوضحهانطفة

ةشهوتلع@ب@لرسالأن@لتحرزفيبالنئوير@لرندضلىبةمجردمىيحنوو@لنيآن

فان.ناكيكونلا@بابهنمد@لمقارتجن@ضس@لتلىلةدايحررصعيفة،
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هذاقولهسميوقدشئا.@لأمرمنيغيرلاوهوجانز.وذلكهذا

@لجانبين-منالمعروضبىوالنغ@لموقففيرأيهصئللمالأئهشهادف

علىتساعدلأنهاشهاثة،مذهفتيلهئميتقول-يوصفومنمنهاولكل

فذلكئبلقدسقميصهكادفإنالحق@لىو@لحول@لنهلتحقيق

وانكافب.وهوصا@فةفهيعليهاالاعتداءوهريريدلهمدافعقاأثرمن@ؤن

قذقميصهكان
هيوتعفبهامنهاأثرتصئصهمنفهو@ننئغرمن

له
حتى

صادق..وهوكافبةوميالباب،

السيدةفهيوكذبه،صدقهايقتضيصخ)نلأئهالأولالفرضوقذم

لاوالأمرالأول!الفرضئذكرأناللياقةبابفمنفتى،ومذا
أنعنيحرج

فذقيصهر@ىنلئاقرية.إيكون
..(28أبوسف:ففر،من

لهتبئن
راوت،التييرأئهاالراقعفطقعلى@لمبنية@لشهادةحسب

@لجاهليةفي"الراقيةالطبقة"سصورةتبدووهناالاتهام..ثبرت@لتيوهي

الفضائحمر@جهةفيرخاوةضاخصة.الومهيهيوكأئها@لسنينآلافقبل

كله:المهمهووهذا@لمجتمع،عنكتمانها@لىويلية؟الجن@

هذا،عن@مرضيوسفعظيم.يهدكن@نكيدكنبنانهمقال:

9،..2،82أبوصف:9@لخاطئينمنكت@نكلذنجكو@سننفركط

مهاجهةفياللباتةفهيعظيم..كيدكن@نكيدكنمن)ئههكذا.

الأبرنجسبة@لسيدةمجابهةفيوبلتلطف@لعروق.فييثير@لدم@لذى@لحاثث
)نلها:يقال@@لايو@لمر@ةف@نه@لئاء.لهفيماكله،@لى@لجنى

لمقدرةسترفيةكاسلةائىائهاعلىحثهافيدلالةفهوعظبم!كدكن

على@لكبد@لعظيم!@لأنثى

فأهملهفدا،..عن@مرضيو@@برعه:أبوسف@لىو@لنقة

علىمحافظةهو@لمهم..وهذابه:.تتحدثولا@متمامائيزهولا

@لظوامر!
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فتامار@ودتالتيالمرئة@لىوعظة
ئتلبسةوضبطتنفسه،عن

@لخاطئين،.منكنتإنكلذنجك.و@ستنفريقميصه:أونمزيقبمساورنه

فرببجاهلبة.كلفيالحاشية،رجالمىالأرستقراطة،الطبقةإئها

من

اللحظةتلكالسياقصرروقدفيه-.وماعلى@لمهدالشلى

الحيوايةوةللشمعرضامنهايتىءأندونولكنوانفعالاتهاملابساتهابكل

@لمفبوح!الجنسيللوحلمستنفعاولاالجاهرف

الشاء:حدبث

فهكذاطريقها.فيالاموررمضتوفتاها.المر@ةبيناليديحلولم

القصور!فيالأمورتمضي

لا@لقصورفييجريوماوخم.خدموفيهاجدرانا،للقصورولكن

لنسائهليىالذي@لأرستفراطي،@لوسطفيوبخاصةيظل@نيمكن

عماالحديثالأهممن
@لفضائحمذهتد@ولوالأفييجري

.@و@لزيلى@و@لسهر@ت@لمجال@فيالألسنعلىولوكها

@لنساءكعالةبالقصة-ناء@لمدينةويلغط
وانهاومكان-زمانكلفي

ةاهتماما@رو@جألديهنتجدلقصة

قاهاتراود@لعزيزامرلة@لمدينة:فينسوةوتالأ
ضنفهاقدنفسهعن

ك@..أبوسف:.مبين،ضحلنينر@ماحبا@فا

هذهمثلعنجاهليةبيئةكلفي@لنوةتقولهبماأشبهكلاموهو

@لذي@لرجلو@ن@لعزيز،@مر@ةمي@لمر@ة@نئعرفمرةولأؤل@ثؤون.
@مصر-عزيزهومصرمنائتر@ه

هذاليعلنصفرائها-كبير@
@ملانمع

قاهانر@ود@لزبز@مر@.@لمدينة:أفيالخبرباتلى@لعامة@لفضيحة
عن
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بلغبه،مفت@ةفهيشغفهاجا،..@تدلحالهامعه:بيانثئم
لنراماإئا@لريق..إغثلىهالقلبوشغافومزت@قلبهاشغاتحبه

فلال
بفتاها@لعبراليتفتق@لكبير،زوجةالكبيرةالسيدةوهي

وظهوروانكشالهاالقةبهذهاشتهارهاعنيتحذثنلعلهن@مالئشترى.

الفعلةلاالأوساطهذهعرففيالمنتقدوحدهوهوأمرها،
ظلتلوفانهافي

الأستلى؟!ور@ى

@له@يم*

وتهديد:إكر@ه

كذلكوهنا
يقع

ويكنفالأوساط.هذهمئلفيالأوقوعهيمكنلاما

نساءتو@جهكفتعرف@لتيالجريئة،المر@قتلكضنعمنمئهدعنالسياق

كدهن:منوكيدكمكرهنبمكرطبقتها

ولتتئكأ،لهنو@تدت@لبهن،@رسلتبمكرهنستفلئاإ

وقالعنكرنهرأيئنلئاعليهن.@خرجوقالت:كينا،@فهنو@حدةكل
1أيديهن 0 ..(31يوسف:أ0

منوندركقصرها.فيمأثبةلهنلقد@قامت
مىكنأئهنهذا

ناء

اللواتيوهنالقصور.في@لى@لمادبئدعيناللواتيفهن@لراقية.الطقة

ئتكئاتوهنيأكلنكنويبدو@ئهن@لحظهر.@ناعمة@لوسائلبهذهيؤخذن

هذالهنفأعدت@لزمان.ذلكفي@ثرقعادةعلىو@لخاياعلى@ل@سائد

منويؤخذ@لطحم-فيتتعملهابكينامنهنو@حدةكلوأتت@لئتكأ.

في@لترفو@نبعبدا،ضأوابلغتفدكانتمصرفي@لماثبة@لحضارةهذا@ن

منالآلافهذهقبلالأكلفي@لسكاكبن@ستعمالفلنعظيمأ.كان@لقصور

منئغلاتهنربينماالمادية..و@لحضارةتص@مر@لترتفيقيتله@لنين

رأيئ@فلئابيحصف:فاجأنهننثبر@لفاكهة،4@للحمبتفطيع

بالسكاكينأبدبهنونجرخنأبديهنا..وقالعنوئضن.ألطلفه،ئبق
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دله!(..حمثىوقلنالمفاجئة.،للده@

وهي
فيتقالتنزيهكلمة

عنتعبيراالموضعهذا
الدمثة

بصنع
الله..

9كريمملكالأمذاإنبثرأهذا)ما

شيءتر@علىالسورة-تقديمفيقلناكماثليل-@التعبير@وهذه

الزمان.فلكفيالت@يدلمحيالاتس

منلقيىوأئهنطبقتها،شاءعلىانتصرتاثهاالمر@ة@ر@ت
طلعة

لاالتيالمنتصرفالر@ةقولةفقالتوالذهول.والأعجابالدهث@يوسف

الشاءأمامتستحي
هذابأنعليهنتفحروالتيوطبقها،جسهابناتمن

في

مرةا@لقيادهذتملكفهيمرةقياثهاستعصىقدكانوإنيدها،متناول

الظاهر.جمالهفلىتهنني..ئمئي@لذيفذلكنقالت:ئخرى.أ

فهلفيتنمافافانظرن
قالت:ثئموالإعجاب!والدمشالبهرمن

ك@..2أيوسف:فاستعصم،نفسهعنراولمحتهولقدة

و@رتهنباطه،بجمالفأخبرتهنبعفته،@لباطنجمالهعنفأخبرت

ظاهرهجمال

الاء!تفحمكيفلتعرفوائهالامر@ة،وإئهالا"إئهن

2)

تال:سماءساء@ىمن@تقلنيجريل@سه@@حد@لرسولجث@ل@حليلةبر

3
0 مر@نا@بيهسفالناام@لنادفغجريل.فاشمغ@ى@لاء@فلل@يغرح1

طلت.سلمىعنملمرر@هبجر،لي@المانرحصشطر@لخىئ@ب@تد

@مر@ةوسلهر@لؤ@لنيبوسفخسىوصفدي@هنهمو@لمرون@@لوو@وقد@يب

@لأوعفمنهبسنل@سا@لاعصلىصف@لىنكونما4صامأ@ترببعفهموتصقريز@لض

فاككان@ن@لرجرلبة.@لم@عاكتالفيلجمايا@لغاعىللرجولة@ن@لساء!ئص

@صح@لرجلليقعجهىفطرنهنتخرتكنيرأط@ل@بقةتلكناءثخرومر@ق@خ@ال

سدص@لرجلفييوجدساعرماعىويغن@ى@لسا+.فيجيلايح@صاوتقاطغ

ا@لىجال

عيا/@لفيملا@ن@للهنلن@فظر@نانة
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عنفر@رثتهثلكنبهرنيولقد
تقول:أدتريدالاعضام-فطلبنفه

عليهشطرتهائظهرثئموفتنتها!-دعوتهاو@لتحرزسالاعتصامفيعفى)ئه

بنزواتهامنبأساترىلاالومط،فلكس@لمر@ةتجححفيأمامهن

ئجنأمرهمايفعللم@رثن@لناء:معرضفيمكوفةجامرةالأثولة
والقديدو@لتبخحالإصر@رفهوكما..2أيوصف:@لصاغرينا!منوليكونا

التهديى.ظلفيالجديدوالإغراء

مجتمعفيالقولهذايومفوشمع
الئبديات@،الحبهور@الشاء

مفتولاتناءك@أئه@@لياقمنونفهمالمنامات.مذهثلفيلمفاتنهن

فاتنات
هرللناالدار؟ربةسالقولمداعلىالتعليقوفيمياجهتهفي

رله:ياجي

مماإلط@حث@لجنرتقال.إ
ك@(..أيوش:9@لإيدعونني

مايقل:ولم
صهاء@لدعئ.فيثنركككنجميعافهنإليه.تدعوني

عنهيصرفأنرنجهيستنجدهو@فاراللفتات..بالحركاتأمبالقرل

الأغراء@مملحظةفييضعفأنخيفةحبائلهن،فيلايقاعهمحلىلاتهن

يقذهاناللهويدعونفسهعلىيحاهفيمافيقعالدائم،

@لجاهلين،منوكن@لين@صثكيدهنعنيقصرفموإلأ

3،..3ةأيرسف

مريداليريدبعصمته،يقرلاالديببثريةالعارفالإنساندعوةوهي

منبعترضهماعلىيعلىطوحياطته،اثهعنايةس
وإغراء.وكبدفتنة

@لعليم،مو@لسميعإنهبهدهن،عهفمرتربهلهفاشجابأ
4،.3ةأيوسف

لهن،@شجاقيمننفوسهنفياليأسبلىخاليكونقدوهذا@لصرت

اثرانفسهفييحسلاحتىالإغراءعنانصرافهبزبادة@وثالتجربةهذهبعد

@لض@لعيم،مو@لسمغإنهجميعأ.أ@ربهمانه.
يمعولعلم،يسمعي
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ويمع@لكبد
ويعلمالدعاعه

الدعاء.صراءوماالكيدصراءما

بهذ.وانتهت@رعايته.دثه@بلطفالثانية،محنتهيوسفوهكذا@جتلى

قصتهمنالثانية@لحلقة@لنجاة

"@يم

النالنة:@لمحنة@لنالنة.الحلقة

وتوحيد:وموعظةدعوةالسجن.فييوسف

هانئم
هي

محنمن@لثالثةو@لمخةثة@ن@لحلقة
حياةفيالدة

صبرهبعد@بتلاءالرخا"علىلصبرهواتجلاءرخاء،مابعدهافكليومف؟

فيوالمحنةالدة.على
الحلقةهذه

هي
ظهور@لبراع@.بعدالسجنمحنة

تعزيةبالبراعةالقلبطمأيخنةفيكان@نأقى،المظلحمللبرعهوالسجن

منؤبهبمايوسف،علىاللهنعمةتتحلىهذهالمحنةفترةوفيوسلوى.

فيعرتأوائلهتبدوالذيالقريبالبولعضبتعبير@لرؤيالدثىعلم

رسميا)عحناالكاملةبراعتهبإعلان@جيراع!اللهنعمةتتجلىثئمت@يله.

الغيبعالمفيلهمكنونهولماتؤهلهالتيمحاهبهوظهور@لملك،بحضرة

من
عظيم.وسلطانمطلقةوثفةمرمهقةمكانة

أيوسف:حين،خىيخةالأياترأؤامابعدمنلهمبداثئمة

نسية..المدينةوفياللغطيسكتفلنكما،.5

الأوصاطوجؤالمطلق؟وجر@لحكمالقصور،جؤوهكذا

يوسف.ببراعةالناطقةالآياترلىاأنفبعدالجاهلية!وجو@لأرستقر@طية،

عليهنتعرضاستقبالحفلللنوةتقيمأنالعزيزرامر@ةالتبخحبلغأنولعد
بهمنويفتتنحقا،مفتونةبهأئهالهنتعلنئئمجا،شغفهاالذيفتاها

مجتمعفيتعلنوالمرأةوينقذه،منهنليغيئهربهإلىيلجأبماؤيغرنجه
السجنيلقى@فا@نبه،ئومرمايفعلأن)ئاأئهحياء-ثونالشاء-
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@نلهمبداكله،هذاوبعدلهئؤمرماعلىفيختلى@لسجنوالصغار،

حين!إلىيسجنوه

ئستفدكانتالمر@ةولعل
اثمرولعلالتهديد؟بحدمحاولاتهاس

تحفظلد@نلاوهناالئعبطقاتفيانتئلىاز@دقدكذلك

ونسائهن؟ليحتهنصيانةعنالبيوتترجالعجز@فا!@البيوتكسمعة!

وأنيتجب،لمأئهجريمتهكلبرىلتىسجنعنبعبزينلشوافإنهم
الألسنوستبحمه،وشهرتله،فتتقدإا@لر@قيالوسط"من@مر@ق

@لشجية!الأوساطفيحديثها

أئهمابعدمنسنعرفثث@..أيوسف:فتيان،السجنمعهودخلأ
الملكختممن

منظهروماالسج@،فييوسفأمرمنكانماالسياقويخصر

موضعوجعلهالأنظار،إيىفوجه@حسانه،صلاحه
وفيهمالمساجين،ثقة

فغضبالحاشية،أوالقمرفيللعملمثلهالطالعسؤساقهمممنالكثيرون

كلههذايختصر@لياقديبهمفالقبعلىضة،نزوةعليهم

يقصانفهماإله،أنسافتيانجو@رهالجى@الىفييوسفمشهدليعرض

و@لصحالطيبةمنفيهيتوسمانهلماتعيرها،إليهويطلبانرأياها.رؤياعليه
و@لسلوك:والذكرالعبادة@@حسان

@رانيإئيالأخر:وقالخمرأ؟أعصرئرانيإنيةئحدهما@تال
مننراكإئايله،قينبننافه.الطركلخزار@ميفوق@حمل

أيوسف:+،..@لئحسين!

ثالصحيحةعقيدتهالسجناءبينليثالفرصةهذهيوسفوينتهز

الماسدفوالأوضاعةالفاسىالعقيدةتصحيحمنيعفيهلاسجيأفكون

لهمبالخضوعوجعلهمالأرضيين،للحكام@لربوبيةحقإعطاءعلىالقائمة

فر@مين!ويصبحون@لربوية،خصائصيز@ولون@ربابا
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بالهما،يثحغلموضوعهما@لذيمن@لسجنعاحبيمعيوصفويدأ

لذنياعلمأعلمهربهلأن@لرؤى،لهمشؤولأئهإلىابتداءلئطمئنفما

هوالثركاء.عبالةمنوتحلصهوحده،لعبادتهتجرثهعلىجزاءخاصا،

تأويلعلىالاولىاللحظةمنذثقتهمايكسبوبذلثسوآباؤه

لدين@:كذلكثقتهمابكسبكمارقلاهما،

يأتيكما،أنقبلبتأويلهنجتكطالأترزقانهطعاميأتيكمالاتال.ة

همبالآخرةوهمباشييؤمنونلافوممنةتركتإئيري.علمنيمئانلكما

أنلناكانماويعقوب،وبسحاقإبراهيمأبائطملةوائبتكافرون.

كرولكنالناس،وعلىعليناا@تهفضلمنذلكضءمنباق@لرك

ك@..8ك@،أبوسف:"ينسكرونلا@لنص

النفوس،إلىمدخلهلطفللحديطيوسفتناولطريقةفيويبدو

وهيرفقفيالحديثفيوتقلهوكياسته
الشخصيةهذهسمة

علىالرجلبأنبالثقةالموحيالتوكيدبهذافهوسطولها..القصةفياللىزة

علىدلالتهفوقوهذا-يرى..بماويئىءالرزقمقبلبهبرىلدني،علم

وهييوسف-الصالحلعبدهاللههبة
@البؤ@وشيوعالفترةبطبيعةكذلك

المناسبةاللحظةفيتجيءرقط،عئمنيمئا@ذلكماوقوله:والرؤى-فيها

هذابهاولبعللربه.الىبدعونهفلبيهماإلىبهاليدخلالمسيةالناجةص

لاقوممئةنركتإئيطريقه.أعنرؤياهمالهماسيؤولالذياللدنيالعلم

..@ونكافرهمبالآخرةوممبا@ته،يؤمنون

وحاسةالعزيزليتوممفيهم،رئيالدينالفومإلىبهذامئيرا

القم،صنعلىو@لفتيانيتبعهم.الذيوالثسعبالقوممنوالملأالملك
ولائحرجهمالاكيعامةالقميو@جهإئمالائو@جها-حصيتهما،ولكنه

وحسنح@ولطافةوحكمةكياسةوهيئنفرهما-

هاالأخرةوذكر
قلناكمايقرر-يوسفقولفي

الإيمان@نقبل-من
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فجرمذجميعأ،الرسللسانعلىالعقيدةعناصرمنعنصراكانبالآخرة

كماالأمريكنلمالأول،،الثرية
يزعم

رتصوأدالمقارلةاث@يانعلماء

الوثيةالعقائدإلىجاءلقدمترأ.بجمتها-العقيدة-إل!جاءاثخرة

الماويةالرسالاتفياصيلأعنصرأىنولكنهشلا،متأخرا@لجاهلية

الصحيحة..

الإيمانملةمعا@لينالكفرملةمحالمبيانبعديوسفيمضيثئم

وآباؤه:هويتبعهاالتي

أنناكانماويعقوبياسحاقإبراهيمبائي:2ملةواتبعت،

شثآباتهيثركلا@لذيالخالصالت@يدملةفهيع@ئيمنباقهنثرك

فيفضلوهوالمهتدين،علىاللهمنفضلالتوحيد@لىوالهدايةقط.

وهحاتفه،اصرلهفطرتهمفميوأر@ثوه.اتجه@ا@ليهلوجميعأالنلىمتنرل

وتقريرهبيانهالرسلرسالاتوديودلائله،ميحياتهحولهممنالوجودوفي

يشكرونه:ولاالفضلهدايعرفودلاالذينممالناسولكن

لاالئلسكرولكنائلس،وعلىعلياا@هفضلمن@ذلك

بشكر

قلبيهمافيينحكلنمفيخط@ةوخطحةلطف..

عنويكئفكاملا،إفصاحاعهنهوعقيدتهعنويفصحوأكثر،أكئر
فساد

بعدفيهييشودالذيالنكدالواقعنلثوفادقومهما،و@متفاداعماثمما

الطوي@:التمهيدفلك

ما@لو@حد@لقهار؟اته@مخير؟ئتفرتونأربابأ@لسجن،صاج@يخاأ

بركمو2أنتمسئيتميماأسماءالأدونهمنتعبدون
منبهاا@تهأنزلما

لكنو@لفبم.نلد@لذبنإياه.الأتعبدوائلأئمرالأ@ته.@لخكم@نسلطان.

4ث@-أيوسف:يعلمون،لاالناسكر

لقد
الناصعةالقليلة@لكلماتبهذهالسلام-عليهيوسف-رسم



هركماالعقيدة.هذهمقوماتوكلالدين،هدامعالمكلالمنيرفالحاسمة

يخفأ.شديداهزاوالطمنهوتالركقهائمكلبها

0الجنصبيياة 0 إليهماويتحببصبين،مهمايئخذإنه9

منليدخلالئؤلة،الصفةهده
وجسمالدعحةصلب@لىالمدخلهذا

موضحكية.قضيةيعرصهاإئمامبلثرفدعئإليهايدعيممالاوهرالعمدة.

@لقهار؟أ..حىالو@اقخير@مففرقرنأئربابة

@نهزأويهزهاأعماقهاليالمطرةعلىيهجمسؤالومو

الأرباب؟..تعددبننففبمواحدألها@لهاتعرتالمطرة

اللههوشرعهوئتغ@مرهوئطاعئجدرلايكونانبستحقالذيبن

تبعافيجبالوجيفيالقاهروتقررسلطانهالإلهتوخدومتىالقهار@لو@حد

النلم@.حياةفيالقاهروسلطانهالرثيتيخد@نلدلك

القاهر،هووأئهو@حد،اثهأنالناسيعر@@نواحدةلحظةيجوروما

بذلكويتخذوالأمره،ويخضعوالغيرهيديواثئم
في

الربإنرباائهدون

يكونأنيخبغيولاوشيره.الكونمدا@مريملكإلهأيكونأنلدلا

لاوهودحكمه،ئقهرهمللناسرتجأكلهالكونهذاامرنسييرعنالعاحز

بأمره!كلهالكونهذايقهر

با@للأريدين@أنمنلربوليتهالعباديدينأديخرالقهارالو@حدوالله

القريب-المنظورصراءمارؤيةعنالعمياءالقاصرةالجاهلةالأه@اءالمتفرقة

شعددشفاءهاقطالئربةشقيتوماالله-الأالأربابكلفيكالئأن

الأربابفهذهوتنلىعهم..أهمائهمينالعبادوترزعوتفرقهم؟الأرباب

هذاالجاهليونيعطيهااوصربوليته.اللهسلطانتغتصبالتيالأرضية

القهر@وتأئيرتحتأوأسطورفواوالخرافةالرفمتأثيرتحتالسلطان

منتتخلصانلحظةتملكلاالأرضيةالأرلبهذهالدعاية!@و@لخدل@
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استبقاءفيالفلخةالرنجةومنوبقائها،فوانهاعلىحرصهاومنأههائها،

حولهاوالطبلتمجيدهافيوالطاقاتالقوئكلتدميروفيوتقوشه،سلطانها

الو@حدوافهالخادعة!نفختهاتنفئىءولالاكيفيهاوالئمحوالرمر

والصلاحالتقوىإلأمنهميريدلاسبحانهفهوالعالمين؟عرغىفيالقهار
الشعائروحتىبماثة..كلههذالهمفيعدمهحه-وفقوالعملىة-والعمل

لإعلاحرهم،ومشم@قلوبهمإصلاحبهايريدإئماعليهم@رضهاالتي
أثها)يا@جمعين!عباثهعنسبحانه-أعناه-فماوالآووافعهم.حياتهم
بينلفرقالغنىهو@تهو@ا@ته،إلى@@لفقر@أتمالناس

ليد!المتفرقةللأرببوالديونةالقهارالواحدلتهالدينولة

عفاثد@لحاهليةتفنيدفيأحرىخطوةالسلام-عل@هيوسف-يحطونئم

هة:الواوأوهامها

بها@ته@أنزلماوآباؤكمأنتمسميتموهاأسماءإلألونهمنتعبدونماإ

من

الأرو@حمنالثرغيرم@أمالبثرمنكنتسهاءالأرباب-هذه
الردويةمنليستال@ه-دأمرالمسخرةالكونيةوالقوىوالملائكةوالثاطين

لثهإلاتكودلا@الربوليةشيء.الربوبيةحقيقةمنلهاولي@شيء،في

كلويقهريخلقالذيالقهار.الر@حد

منيمونوالأوصاعالأشكالالمتعدثةالجاهليكفيالثرولكن

أولوفيخصاثص،ويعطحنهاصفات،عليهاويحلعونأسماء،أنفسهمعند

ولمسلطانالهايجعللمواللهوالسلطان..الحكمخاصبة@لخصائصهذه

سلطان..منبهاينزل

فيبين:الحاسمةالأخيرةضرتهالئلام-عليهيوسف-يضر@ومنا

ينبغيلمن
@نينبغيلمنالحكم!لهيكونأنيبغيلمنالسلطان!يكونأ@

!"@لعباثة"تكوفىأنينبغيلمناخربمعى@والطاعة..لهتكون
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@لقئم.@لدينفلكإياه.إلأتعبدواألاأمرته.الأالجكم@إن

يعلموقلاانممىممثرولكن

بحكمسبحانه-عليه-مقصورلهولته.إلأيكونلاالحكمإن

فقدفيهاالحق@ذعاسالألحمية.خصائصصالحاكميةبدألوهيته

اولر@الحقهذااذعىسحاءأل@يته!حصائصأولىسبحانهاقهنلىع

عالمية.منظمةصررةفيجميعاالاسأوامة،أوهيئة،@وحزب،اوطقة،

يصبحلواحأ،كمرالا@هكفرلقدألوهيتهحصاثصأولىسبحالهاتهلازعوس

وحده!الصهذابحكمبالضر@رة،الدي@م@المعلممنكمره،

دائرةمنالمدعيتخرحالتيهيو@حدةبصورةيكونلاالحقهذاواذعاء

فليسسبحانه-أل@يته-حصائصأولىفيلهفلىعاوتجعلهالقيم،الدين

رثكمأنايقول:أوغيري،إلهمنلكمعلمتمايقول:ادالضروريمن

فيه@لثهوينازعالحقهدايتحيولكنهجهرة.قالها@رعونكماالأعلى،

اللهشريعةئحيأنصمحرد
آخر.مصدرمنالقوانينوششمدالحاكمجة.ص

مصدرهيتكونالتي@يالحاكمية،تملدالتيالجهةأنيقررأفىوبمحرد

مجموعهوكادولوسحانه-.الله-غيراخرىحهةالسلطات،
لىالامة

الثرية.مجموع

شرعيةفتعطيهالحاكمتختارالتيهيالإسلامىالنظام@يوالأئة

تعطيالتيالحاكميةمصدرهيليتولكنهاةاللهبشريعةالحكممزاولة

الباحثي@منحتىوكثيروناثه.هوالحاكميةمصدرإثماشرعيته.القانون

السلطةمزاولةلي@يخلطونالمسلمين
بجملتهمفالنلسالسلطة،مصدروبين

تطبيقيزاولونإتماوالناسوحده.اتهيملكهإئماالحاكميةحقيملكونلا

وماشرعية،ولالهسلطانفلااللهلرعهلمما@ثابسلطانه،اتهشرعهما

سلطان..منبهاللهأنزل

فيقول:وحده.دنهالحكمبأنالفوليعللالتلام-علبهويوسف-
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إياه،..إلاتعبدواألأ)أمر

نفهمولا
ندركحينإلأالعربيالرجليفهمهكانكماالتعليلهذا

وحده..ا*بهايخصالتيالطاثة!"معنى

فيمعناهيكنولمودل..وخضع،@ان،اللغة:فيعبدمعنىإن

االاصطلاح

هوكادإنماالشعئر..@@أ@اثمرأولفي
اللغويمعناه

فرضقدالشعئرمنشيءيكىلممرة@ولالصهذ!نزلفعندمانفسه..

هوصارالذياللغويمعناههوالمفصهدكانإئماإليه.اللفظينطلقحتى

والخضوعوحده،لثهالدينونةهوبهالحقصحدكانالاصطححي.معناه
له

تعلق@ونعبدي@،بشعيرةالأمرهذاتعثقسحاءوحده.أمرهوانبحوحده.

فيوحدهثهين@لةفالىقانونية.بئربعةتعلقأو@خلاقي،بتوجه
كلههذا

مي

لأحديجعلهاولمنفسه،بهاسبحانه-الله-خمقالتيالعباقل
م@

يوسف-جعللمافانفهمالنحوهذاعلىالعبا@ةمعنىنفهموحين

فالعبا@ة-بالحكم.لاختصاصهتعليلالالعبادةاللهاحتصاصالئلام-ع!

القدريحكمههذافيوسواءلغيره..الحكمكان@فماتفم!لاالديننة-أي

حباةفيالإر@ث@الثرعيوحكمهالوجينظاموفيالناسحياةفيالقهري

الدينونة.بهتتحققحكمفكلهالنلس

اذمنلىعةأننجداخرىومرة
الله-ثينمنالمنارخئخرجالجكم

وهذاوحده.اثهعبادة@نتخرجهلأئهابالضر@رة-الدينمنمعلحاحكما

@بنمنأصحابهئخرجالذيالركهو
يقزون@لذينوكذلكقطعا.اثه

لاغتصابهمنكرةغيروقلولهمبالطاعةلهويديزنعائه،@على@المنازع

اثه.ميز@نفيسياءفكلهموخصائصه..اللهسلطان

بالحكم-سبحانه-دله-@@ختصاصأن@فلام-عليهيوسف-ويقرر

..9@لقئم@لدينثفلكالقئم:@لدينوحدههوبالعباثة-لاختصاصهتحقيقا
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فيهيتحققالذيالدير،هذاسوىفيمافلا@ينالقصر.يفيدتعيرومو

سكر@نونكنبالعبادة..ألاختصاصهتحقيقابالحكم،@لثه@تصاص

دينعلىيجعلهملايعلمون!لاوكههمإيعلمون(..لا
فالذيالقئم.ال@ه

نبسوجدفإفاتحقيقه..ولافيالاعتقاديملكلاشيئايعلملا
يعلمونلا

هذاعلىبأنهموصفهميواقعاعقلاالممكنمنيعدلمالدين،حقيقة

@نفلكالإسلام.صفةعليهمئسغلهمعذراجهلهميقمولمالدين!

ضيفاعتقادالتداء.للصفةمفع@لجهل
ه

منطقوهذابه..@لعلممنفرع

الواضح.البداهةمنطقبلوالواقع..العقل

لقد
الناصعةالقليلةالكلماتبهذهاللام-عليهيومف-رسم

هزكماالعقيدة؟هذهمقيماتوكلالدين،هذامعالمكلالمنيرةالحاسمة

والجاهليةوالطلنهوتالئركقوائمكلبها

الألوية،خصائصئذعيا@خصقالأالأرضفييقرملا@لطلنهوت@ن

وقفونه.لفكرهوثيونتهموشرعه،ثعرهالناستعبيدحق@ي@لربوبية.ومي

هدابز@رلبذوهو
ثليلفالعملبلسانه-يقلهلمولويذعه-الهاقععالمفي

القول.منأقوى

لاالطوتلان
عن@لخالصةوالعقيدةالقئمالدينغيةفيإلأيفرم

فماالناس.تلوب

ييكن
أنفعلاالنلس@متقادفيوقد@ستقريق@مأن

للحكموالخضرعوحدمادثهالأتكونلا@لعباثةلأنرحده،دثهالحكم
ميبلعبادة.

العبادة.دلولأصلأ@

فيمرتبطا@لقاه،@لذي@لدرسمنأقصى@لغايةيوسفيبلغهناوإلى
لهمائؤولفهوثئمومنالسجن.فياحبيه@باللثغلالذيبالأمرمطلعه

ثقةليزثمماالدرس،نهايةفيالرؤية
ةبهوتعلقأكلهقولهفي

الآخرو@ناخمرأ،ربهفيسقيئفا@حدكما@لسجن،صاصباإ

صاحبهوفنيعينولم4،..اأبرمف:ر@سم@من@لطرفتثلتبضتب
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بالرالم@حهةمنوتحرجأتلطفااليءالمصيرصاحبهوومنالبئرى

ةلهاللهوبالذيالعلموانقأسلهماأكدولكنهوالؤ.

كئنفهووانتهى..(4اأيوسف:تستفتيان(فيالأمر@لذيفضيأ

الله.قضاهكما

تحردونسحه@مر@لملكالذيالبرع@،السجينلي.شفو@حب

فيهالهضوروالعثهموشايةسحاشيتهبعضإلهنقلهماالأبحث،ودون

كمامقلولا،تصويراالشوةوحاثالعزيز@مر@ةحادث
يقع

هذهمثلفيعادة

الأمر:عنلمحصالملكإلى@مرهيبلغأنيوسف@حتالأوساط..

أيوسف.ربقعندمنهما@ذكرنيناجأنهظنللذيوقالأ

4

وحفيفيووضعيحاليكر@
ثرعهندبنالشيوحاكمكسيددعد

وتحصع
رنك.بهذافهولحكمه،

لمعىتوكيدهذاوفيوالفرع..والقاهروالحاكمالسيدهوفالرب

ايكونولمالرعاةملوكأنيلاحظومماالإسلامي.المصطلحفيالربوية

الآلهةئرالإلهإلىيشبوديكونراولماعة،قرلاالرلويةيذعون

معنىفينصوهيالحاكميةالأالربوبيةمظاهرسلهميكنولمكالفرأعنة-

بولرا

ماعلىفصيفد@لأمرواقنحقق،قد@لتديىأقالسياقئقط

الذيولك@كان.قدكلههذاأدمنهانعرتلجع،هناويتركيوسف.@ؤله

ناجأئهيوسفظن
أئهنلكالوصيسئنفذلمفعلافنحا

الذيالدرسنسي

إليها،عادوقدوئلهياتهاالقصرحياةزحمةفيربهفكرونسييرسف،لهلقه

فيفلبثربع..إكرقالئسيطان)فأناهكله.وامرهيسففنسي

علىعائدلثفيالأحيروالضير2،..4أيوسف.سنين،بضعالجن

بسببهوششمسككلهاالأسا@يقطعكيفيعلمهأنربهشاءوقديوسف.
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مذاوكانبعبد.يرتبطسببولاعديدعلىحاجتهقضاءيجعلفلموحده،

و)كر@مه.اصطفائهمن

لهيدعحاوأن@شحانهله-يخلصهاأنينبغيالمخلصيناللهبماد)ن

بضعفهميعجزونوحينخطاهم.تنقيلسححانه-له-ويد@اقياثمم،وحده

سبحانه-الله-يتفضلالسلوك،هذا@ختيلىعنالأمرأولفيالبثري

وحبأصرضىطاعةفلكبحدويلتزميويتذوقويعرفوهحتىعليهفيقهرهم

كله.بهذافضلهعليهمفيتموشوقا..

@@ء"

رؤيا

يطبفهوأهمته،ؤؤيارأىوقدالملك،مجلسفينحن

بالغيبيات:والمتصلينالكهنةومنالحاشيةرجالمنتأويلها

الملك:)وفال
)1(،عجاتصغيكلهنسمان@بقر@سغئرىإبي

إنرؤياي،فيأفتونيأئها@لملأيايابسات.واخرخضرشلاتوصغ

ئح@ئضغاثقالوا:تعبرونللرؤياكتتم
الأحلامتأويلنحنومام،

4،.4-43أيوسف:بعالمينأ

الملأفعجزرؤياه.تأوي@الملكطلب
عنالكهنةوسحاشيتهمن

علىالملكبهئو@جههاأنيريدوالبمسؤإلىتشيرأنهاأو@ح@يانأويلها،
يملبظهارفيالحاشيةرجالطريقة

ما
ما@خفاءالحكاميسر

ح@@أضغاث"إنهافقالوا:عنه!الحديثوصر@
م

حلام@@خلاط@ي"
الأحلامبتأويلنحن@وماالنأويلتحتملكاملةرؤياوليستمضطرلة

شيء!لثر@لىلامختلطةأضغاثاكانتا@@بعالمين،..

.@@لهز@صلمطهور@ومر@لفمن(1)

سآلاوتدكرون@ايقا@يتحرود:(2)
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المجن،صبم@رؤلايوسف،رؤيةثلاث:رؤىبنامرتلقدوالأن

جومنصورةيعطينابهاوالاهت@اممرة،كلفيتأويلهاوطلبالملك.صرؤيا

كلهالعصر
ؤصهاالتي@للدنية@لهبةوأنكما@سلفنا-مصر-وخارجمصرفي

كانتيومف
فهلالألياعه@معجز@فينعهدماعلىؤتجثى،العصرروحمن

هذهكفت
مكانهلي@بحثهذاولكنيوسف؟معجزةهي

الآن!رؤيا@لملكحديثفنكمل

الشيطانوانساهمنهمانجاالذي@لسجن،فيصاحيهتذكر@حدهنا

.@والر@والخمروالعصروالحاشية@لقصرثوامةفييوسفوذكرربه،فكر

الريل:تحققصاجه،ورؤلارؤياهلهأؤل@لذيالرجلتذكرهنا

بنأويلهأنبئكمأنا:(1)أفةبعدواثكرمفمانجا@لذي@وقال

4أيوسف:نأرسلونا!

@له@له8

ؤيا:الروتأويللتوى

@لسجنفيليرفعهنا،@لتاروشدلفأرسلون..بتأويلهأنبئكمأنا

ةيسنفتبهمذاوصاحبهبوسفعلى

سبعيثلهنسمانبقر@تسغفيئنتناا؟لها@لصديق-@يومف-

@لى@لنلس@رجعلعئعيابسات،وئخرخ@ر،سنبلاتوسغعجات،

6،..4أيوسف:يعلمون،لعلهم

ماومذا@لكثير@لصد@.@لصاث@@يبالصذيق،يرسفيفقبو@لساقي

فيجربه
شأنه

قبل..من

ئهةب(1)
صيىماصعهي@لبن@دسو@لنصىسحوعةليلى@وتك.@لسنينس

وتع.ن@ين
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دقيقافكانتويلها،يطدلأئهكاملة،قالها@لتي@لملكألفاظونقل

ت@يلهاوليجيءأولا،الدقهمذهليبئنىمرةالسياقوأثبتهانقلها،في

لذكرها.السياقفيملاصقأ

هوإئماالضجر@@لمبمث@رالت@يلهولي@هنايوصفكلامولكن

أكمل:وهذاعهاقبه.بم@حهةوالئصحالتأويل

وهيمتتابعة.متوالية@ي..دأبا!..سنينسغتزرعونقال:أ

المان.@بالبقر@لها@لمرموزالمخصبةالسبعالسنو@ت

فماأ
هذالأنسنابلهفيفتركو@يسبله،..فيفذروهحصدتم

@لج@ية.والمؤثر@تالسوصمنيحفظه

سنابله،منفجردوه..(47أيوسف:تكلون!مئاقليلاإلأة

العجات.بالبقر@تلهاالمرموزالمجدبةالاخرىللشياتبالبقيةو@حتفظيا

ذلكبعدمنيليثئمأ
سغ

لا@،.@ئحد@
مايكلنفيهن..إزرع

لهائقذمماكلبذاتهاتأكلالتيهيالسنو@تهذهوكأن.."لهنقذمتم

وجوعها!نهمهالثدة

مفاقليلاالأ@ي8،..4أيوسف:تحصنونأمئاقليلا)إلأ

التهامها!منونصونولهتحفظونه

،إ
أبوسف:لأيعصرونوفيالناصيغاثفيهعامذلكبعدمنيأتيثئم

4

تليالتيالضجدبة،العجافالد@دال@ترمذهتنقضيثم
ماعلى

رخاعععامويعقبهاتنقضيالخصب.سن@اتمىو@ذخرتمحرنتم

وسمسمهمخمرا،فيعصرونهاكرومهموتنمووالماعارعبالففيهال@لسئغاث

زيتأ.فيعصرولهصزيت@هموخ@هم

فهو@ننرؤيا@لملك؟فيرمزيقابلهلاالرخدالعامهذاأننلحظوهنا
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الملكئيئر@لساقيبهفثريحمف.دثه@غئمه@لذي@للدنيالعلممن

رغيد.رخيبعمو@لجوع@لجدبمنبالخلاصوالاس،

@لزابعه:@لحلقة

الحق:وظهوربوصفبر@تإعلان

بينفجيةتاركاالتالي.إلى@لمهدالسياقيتقلكذلكوهنا

علىشرىمرةالستارويرفعحركةديهاستئمماالتص@هريكمل@لمهدين

تحدثوماالرؤيا،تأويلمنالساقينقلهماالسياقويحذفالملك.مجلس

وعن@ؤلها.الذييوسفعنبه
كلهو@لت@والحالوأسبابهجنه@

الملكرنجةمننتيحتهلنسمع@لمثمهد،من@لشاقيحذتاولئك
رؤيا@ي

5ةأيرسفبياكوني@لملك:وقالبه:إيتوه@نو@هرهيوصف،

ثالئةومرة
الأمر.تنفيذفيتفصيليةحزئيدالسياقيحذفالمشهدفي

الساقيهوكان@ننعرت:لا@لذيالملكرسولعلىيرديوسفنجدولكنا

يوسفسجدهذا@لشأن..بمثلئكلفأتميذيارمولا@رلجاع@،الذي

الخروجيستعجللا@لسجنعليهطالالذيالسجين
(1)

قضية،ئحققحتى

ص
@

لثلرا.قال.@لا@لرص@ديرةص@
لأجتيوصلتسا@لسىلي

2رنمير@لإحادتحريحه@وجاد@ر@بن@سميايحرجه@حي،@ل@ 0 ث@8

@لخ@سيانأدوفال
لوعصةا-711االا@لة،لثرحفي@لحيكهلقله@يمابب

جىوجيا@ر@ى@لحىلمحتو@لردالأناةيرصصأ@ن@،
لغل@للثرسرلحا-

تئحفى@لمص
لهطرلمع

@نوةبالماقاضالةرنك@لى@رجع@قالبل@لج@،لي

5أيوصص:@يليهن،قطن@لحعي

@@ر@د@

@لححةعلهميبم
@لر@فع،سلع@ى@لث@@لببئوقالطلأ،لمنا.حهمدي

كانثئه
يصعولاكرأ،ئصعرلاو@ت@@ضعبرمص،سكانكادلروعجلةبا@رةشه@درس

وقدون@ولكمححلألضذلصاحبهبرصولكهحقا،حقلدىولابطلر@بحأ،

تعىب@نالرا."@هتامم"نال.لا@لل@@ثرئم@دسرسرليانجل.ةتالمربرة@بىرس
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الوشاياتسالأشهاد-علىلراءته-وتعلنميقفه،ديواضحأالحقويتيى

التربيةهدهسكبتولقدو@ئب@،ربهرئاهلقدالظلام..فيوالغمزوالدساثى

عجولا!ولائعجلايعدفلموالطمأينة.والئقة@لسكينةقلبهفيافىبوهذا

ةالمرقفينينالفارقفيالوضرحشدي@الربايةالتربيةأثربن

@نكرنيللفتى:فيهيوسفيقولالذيالموقف
الذيوالموتفرلك،عد

أيديهن،قطعناللأتيالنسوةبالمافاسألهربكإلى@رجعفيه:لهيقول

لعيد..الموقفينلينوالفارق

حولهوإنطلما،@لسجندحللقدالحصيف.الرجليظهروهنا

فهومرة@ولإليهدخلكماالسج@إلىئرذأنخرج@ؤابأمنلنوإئهللغطأ،

والبراعة:الصمادعلىللحصولالمناسبةالفرصةينتهز

إنأيديهن؟قطعناللأقي@نسوةبالمافاسألهربك@لىارجعقال:ة

5أيوصف:عليم،بكيدهنربي

@ره،منالملكبستونقباسندعائهالملك@مريومفردلقد

تذكيراالقد..لهذاقالعناللأتيالسوةشأنمنيتحققوحتى

وحتىسعدها..لهوكدهنفيها،لحعضبعضهنوكيدوملابساتهالالواقعة

فيهويتدخل@نثونخالصة،الحقيقةلتظهرعيةليالتحققهذايكون

ليديوسصفالمحالالك
@ن@

@بر@نهس
صلب@فالوا@لهحلبل@ى

محا

@لا@لإسحمليجلىمم@لحاهيةلي3جلرنالييمحادد@لر@س"قاللألك

رملم(.@لحلريأ@خرحمهنففو@ه
بر@وقدجمع@لجر.@ة@رمو@مل@للاءقالملم،.@نرح@يال@فال

@ف

@لةنرتمع@لاحلاقمكلىم
@حلحمشاسلب@@يل@نحنةأ@سدوكنهط@شر@سع

لاليرةوملكها@يا@ل@@رباسةديهرنمكه@لرؤلاعلمنر@م@ليه@و@@د@حبل

رعممللىعةرحياطته@ليلة،
مى@قابمم@علهموشمقته3يالمحه

و@ه@ه@ل@نلك

."@كللم
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مطمثى@لى@نبراعته،منواثقنفسه،منوائقلأنهأولئككلمناقثتها.
طردلأ.يخذلولاطويلأ،يخفىلا@لحق

بمدلولها"رت"كلمة@ستعماليوسفعنحكى@لؤانولقد

ربفالملكإليه.الملدرسرلإلىولالقيممى@ليهبالقيلسالكامل،
هذا

هرلأئهيوصفربوا@هلسلطانه.يدينالذيحاكمههرلأنهالرسول
حاكمه

لسلطانه.يدينالذي

يستجوبهن-الشوةالملكو@حفرفأخبر@لملك@لرسولصرجع

يليه%ممالنعلمههذايحذفوالسياق

1،..5أيوسف:نفسه؟،عنييسفر@ودتن@ذخطبهنماتال:أ

فعلتمقد@شقصىكانالملكفكأنو@لمصاب.الأمر@لجللو@لخ@:

الملكلبكرنالأحوال،هذهثلفيوهو@لمعتادئو@جههن،أنقبل@مرهن

الاتهام،ئقررائو@جهه@فهويه.الخوضقبلوظروفهالأمرمنبئنةعلى

خطر:لهنشأنأوتجلللهنومئيرا@لى@مر

نفإ،..عنيوسفراودنن@ذعطبكنكما

ومن
نعلممذا

ما@لوزير،بيتفيالاصتقبالحفلد@رفيمماشا

درجةيبلغ@لذيالإكر@همن@ليه،وأشرنبهلمحنوماليوسفالنسوةقالته

ومن@لمر@ردة.
@لعهدذلكفيحتىونساثها@لاوساطلهذه@ورةنتخيلهذا

دانمافالجاهلية@لتاريخ.في@لموغل
@لترف،كانحيثماإئه@لجاهلية.مي

@لفو@لفجرر@لناعملتميعوا@لتحل@كانو@لحاشيما،@لقصوروكانت
يرتديي

@ية!@لأرستقر@نياب

يكئلمانهيبدو@لملك،حضرةفيبالاتهام@لميبهةهذهثلوفي

للإنكار:مجالهنالك

@لنيالحفيفةوهيسؤ،!منعليهعلمناماقه!حثقنلن:أ
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منن@@ي@سفأمركانفقدهؤلاء@لنسرة.مثلمنولوإنكلىها.يصعب

المحبةالمر@ةتتقدموفاجدال.فيهيقملابحيثو@لرخع@لنصاع@

به..نعلقهامنتخلصأنتستطيعلاولكنهامه،ينستاليليوسف،

صر@حة:ديشيءكللتقولنتفدم

نفمه.عنراودنه@نا@لحق.حصخص@لأن@لعزبز:امرئق@تالت

0أيوسف:الضادقينألمن@ائه 0 1 5 الآن1
حصحمي

ظهوراوظهر@لحق

@لصادتين،لسيانهنفسهعنراودتهأنا@لخفاء:إيحتمللاواضحا

1،..5أيوسف:

والتفاتهتقديره@رجاءإيثلىهسيخللمقلهاأنعنيكفماير@م@

إلىطريقهاقد@خذتيوعفعقيدةبأنكذلكيثيومااثمد؟هذاكلبعد

كيد@لخئنينايهديلا@ته@و@نبالغيب،@خهلمأنيليعلملك

بماتثيموجة،بألفاظمنا@لياقيصورهبعدهوما

ترفعفيبما@راعر@لستار@لرقيئيثيكماوث@مر.انفعالاتمن@راعما

@لتبير:فيوتجمل

@لضاثتن،..لمنصانهنفصعنر@ودقهأناأ

يلتممئا@ماور@ما@لمر@ةتبال@لاوصدته.وبر@ثتهبنظافتهكاملةشهاثة
@لفوحدههو@لحغفهلبأردانها.ويلحقهيبها

الإقرارلهذايدفعهاي

حرصهاهوآخر،بحافزلى@لسياقو@لملأ؟@لنلكحضرةفي@لصريح

بحترمها@نبقننها@لجدية.يعبألم@لذى@ل@زمنجترمها@لرجملعلى@ن

يخته:عدحقهفيو@مانتهاولصدقهالإيمانهانقديرا

بالفيب@..@خهلمأفيليعلم@ذلك
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الأربعينفيوهي@علتهاأئها@علتئرجح@ذأسئت.قدأئهاوالظاهر

مكتملةامرأةفعلةفهيفوقها،او
سنهاإلىأصفافإداةالمرحلةنهايةير

"
م@حيئل!صيرللاالخممين..اوقر@الخمسينفيكت"سنينبصع

@لدفين..الماضيكئف

يوسفئدهاالتيالفضبلةإلىوالعودةالمحاولةهذهفينمضيئئم

.9الخائنبنكيديي@لا@ته@وئن

الطيبة:@لماعرهذهاخرى@يخطوةوتمضي

ةابرى@وما
ماالأبالوءلأئارة@نفىإننفي،

إنريي،رحم

..(53أيوسف:رحيم!كفوررفط

جاهليتهافيبهتعلقتالذيتكبر@لرجلامر@قآحثتإئها@مر@ة

@رتيعخاطرة@وفه،بكلمةئعلقةتظلأنالأتملكلافهيوإسلامها،

عه!صدرتأئهاتحس

لمجردتسقلمالنيالفصة،فيالإنسنيالعنصرينجلىوهكذا

والدعية.العقيدةقضيةلعالجوسيقتوالعظة.للعبرةسيقتإتماالفن،

رضيقارسماالوجد@نوانتفاضاتالثاعرخفقاتفيهاالفنيالتعبيرويرسم

@لراقعياتوجميعالئؤثر@تجمبعفيهاقنننل@كاملةواتعةفيشفيفا.رفبقأ

كذلك.@لبئةهذه@ومؤنر@بيئتهاظلفيالنفوس،هذهثلفي

هنا@@لى
تنتهي

بيحفوتير@لحياةالاتهام،ومحنة@لسجنمحنة

مر@حلمنجديدةمرحلةتجدأحيثبالثدة..لابالنعمةفيهارخاعا@لاخنبار

ومع@فلام-عليهيوسف-شخصية@ل@-فيبة@@ئخصيةجاة

فينجدف@ئنالها،الأساسيةعلى@لمقوماتو@ستقامتها@لخصيةهذه@قد@د
هيتبرز-جديدةملامح@لجديدة@لمرحلةهذه

و@تعيط@عي@هتد@د
لل@
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معولكنهاحياتهامن@لسابقةوللمرحلةالشخصية
ئميز..طابع@ن@ذلك

استقامتوقدالئلام-عليهيوسف-شخصيةنجد
@لتي@والأحد@ثأتهامع

الصالح،للعبدالربانية@لتربيةظلفي@جتلىتها،التيهوالابتلاء@بها،مرت

ثينالىعئبالىوليقوأالأرض،فيلهليمك@ئعذالذي
لهممكنوهوالله

الرقفيمركز@لتمرينديالامورمفاليدعلىفابضوهوالأرض،في

ملامحوأولالأوسط!
إليه،والاطئنانالله،دالاعتز@زهذاالمرحلةهذه

كلمنوالتحررالأرص،قيمكلمنوالتعري،له،والتجردبه،والثقة

وهذهالقبمنلكوهيانفيها،المتحكمةالقوىشأنواستصغارأوهاقها،

وتعالن-!سبحانهبالثه-اثسبابالموصولةالفىفيالقرى

الملكصرسوليوسفصموقففياضحةالظاهرةهذهتبدو
يجيء

يوسف-يخففلايراه..@نفيالملكرغبةيبلغهسجنهفي@ليه

@لمظلمالظالمسجنهمغاثرةعلىيخلهفولا@لملك؟لطلب@لئلام-عليه

منبالخروج@لف@حةتشخفهولالقائه؟فييرغبالذي@لحلكرحابإلى

في@لعميقة@@لتغير@منوما@راع@االظاهرة-مذهتتجلىولاالضيق.هذا

نعود@لقهقرىحينالأ@لصذيق،يوسفنضىفيوالئحروالقيمالمو@زين

يذكره@نناج-ائهوهويظنالملك-ساقيبوصييوسفلنجدسنين،بضع

هذهولكنالإيمان،موالإيمانإئه
مي

@لتي@لطصبنةأنبة.@ل@
دثهقدر@يلاب@وهوالفلبفيتنسكب

يتحقئكيفيرىوهوجريانه..في

)براميم-جدهيطلبهاكان@لتي@لطمأنيةفعلا..عييههذا@لقدر@مام
لربه:يفرلوهوصاللامعلبه

@ئؤلمبعلم:@ربهربه-فيسأله@ل@وتى،تحييكيف@رنيثرث
ماحقيقةيعلم@ربهفيقولتؤمن؟ا

ليطمننونكنبلى!يقول%أومايعر

1تلي 2@لبقرة:1 6 0

لم..
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@لصفرةقلربفي@لربانيةالتربيةتسبهها@لتي@لطمأنينةهيهي)ئها

ثموالتذوق..والمعرفةوالمثاهدفو@لرؤلاو@لمعاناة،بالابتلاء@لمختارف
منيوسفمواقفكلفي@لواضحة@لظامرةهيوهذهوالسكينة..الثقة

شيءكلمنئنحلعاربه،معنجائهفيالأخيرالموقفيكونحتىبعد،

فيالنفومىلهتهفو
الأرض.هذه

معنمضي
ةجدبىحلقةفييوسف،قصة

الحلقةحلقاتها-من

يستجوبالملكمشهدالمثهد@لسابق.فيفقرةآخررأينافقدالرابعة-

لتلكتمحيصايفعل-أنيوسفاليهربكماأيديهن-قالعناللاتيالشوة

مرحلةيبدأأنقبلعلى@لملأ،لبراءتهوإعلاناالسجن.@دخلتهاليالمكايد

قلبهوفيمكينةنفهفيمطمئنا،وائقايبدؤهاوهوحياته؟فيجديدة

حياةوفي@لدولة،حياةفيظهررمرحلةستكونائهاأحقوقدطسأنينة

نجارمنشيءولاواضح،حولهماوكليبداها@نيخحسنكذلك.@لدعحة

برع@..وموبلاحفهالماضي

ومع
علىإليهائرولمشيثا،@لعزيز@مر@ةعنيذكرفلمتجملقدأنه

@للأتيالنوةعى@مريفحصأن@لملك@ل@رغب)ئمااقخصيص،وجه
الآنكاملة:أالحقيقةلتعلىتقدمت@لعزيزفذ@مر@ةأيديهن؟قطعن

ر@رخهأنا@لحق.حصحص
في

أيوسف:@لصاثتين،لسص@نهنفمي

علىيدلماتعلنثئمتقدم..كمامتحرجةمؤفة@ل@ر@ربدتوقداه،..

رحيم،غفور@فين@ليوعف-اتباعاكانذلكولعلبالثه-إيمانها
أيوسف:25،..

@لصذيق.يوصفجاةفي@لالامماضيعلى@لتويسدلوبذلك

و@لعزو@لنمكين..@لرخاءمرحلةونجدأ
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يم:وتكرتمكين

تفسير@لرؤيا،فيعلمهمعهالهوتبئنيوسف،براعةللملكتيتلقد

وهرواباؤه،كر@متهلهتيتكذلكالنسوة،@مرتمحيصطبفيوحكمته

و@يالملك.لقاءعلىيتهافتولاالسجن،منالخروجعلىيتهافتلا
سمقه،فيالئتهمالكريمالرجلوقفةيقفولكنمصر!ملكملك؟

السجنرفعيطلبانقبلسمعتهعنالاتهامرفعيطلبظلمأ،المسجون

الحظوةيطلبأنقبلئمئلهالذيولدينهلشخصه@لكرامةويطبةفهتجدعن

ةوحبهالرجلهذا@حترام@لملكنفسفيأوقعاولئك

4،..5أيوسف:"نفسي@ستخلصهبهاثوفي@لملك:وقالأ

ئفسرمذا@لذيليرىولاسر@حه.لئطلق@لسجنمنيأتيلافهر
كلا!بهافيطير@لسامي!االملكي@لرضاءكلمة!ليمعهولاثالرؤى

والصدي@..و@لئجيالمستثملىبمكانويجعلهلنفسه،ليستخلصهيطلبه)ئما

أبرياءوهم@لحكام-على@قد@مكرامتهمئمريخونرجالاليتفيا

ةنظرعلىويتهافتمابأيديهم؟@كلناقهمفيالنيرفيضعحائطلقيا@لسلا-

منرجالاليتيامكفةلاالأتبححظهةوعلىثناء،وكلمةرضى

و@لإباء@لكر@مةليعرفوا@نيوسف،قصةويقرأونهذا@لقرآن،يقر@ونهؤلاء
و@لتزلفالتمرغيدرهما@ضعاف@لربح-منتدرو@لاعتز@ز

..9لنفيأشخلصهبهالوني@لملك:وقال

منلئامعبوسفلنجدالأمرننفيذجزئية@لشاقويحذف
4،..5أيوسف:@ين(مكينلديخا@يومإنكتال:كلمه

عدأئهعلىبطصثنهموفلأؤتوسمه.ماصدقلهتحفقكئمهفلما
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مكانةذو@لملك
بالبعية..@لموسمهو@لقى@لعبرانيفليى@مان.وفي

وتلكهو@مين.إئمابالسجن.@لئهذدهو@لئهمولي@مكين.هو)ئما

يوسف؟قالفمافاحماه.وفيلدى@لملكوهذا@كمان@لمكانة

للطوانجت.@لئتملقرنالحاشيةرجاليحدكماشكرأيجدلمإئه

كماالأمين،خاثمك@رالخاضععبدكوانامولايياعستله:يقلولم

ينهضأنعلىقاصأئهيعتقدبماطالبائماكلاللطو@نيت!الضتملقونيقول

ينهضساخيرأرؤيا@لملك،بهالأل@لتي@لقادمةالأزمةفيالأعباءمنبه

منوبلادا@لموتمن@رواحابهسيصونيعتقدوبماالبلا@فيبها@حد

لحاجة@دراكهفيقويافكان@لجرع-فتنة@لقنة-منوئجتمعأ@لخر@ب،

و)بائه:بكر@متهالاحتفاظفيتوتهو@مانته،وكفاتهخبرته@لى@لموقف

،إ
أيوسف:عليم،حفيظإفطالأرض.خزائنعلى@جعلنيقال:

@لقادمةوالأزمة
@لى@لحفظحاجةفيتسبقها@لرخاء@لتىوصني

و@لمحاعل@لزر@حةوضبطبالدقةالامورل@رةعلىو@لقدرةوالصيانة

فروعهدكانةو@للم@لتصرفوحسنإلى@لخبرةحاجةوفيوصيانتها.

على@لو@ثى@لجدبصنيوفيالخصبمنياتفي@لمهمةلتلك@لضرصرية

@قدرعليها،يرى@ئه@لتي@لمهحة@ليهتحتنماصفكمنيوسففكرثموفي

حيظ@نى@لحجا@رة:أوللشعوبمصرلعبكبيرايخرأصراعماو@ن

@ننيطلبعليه@لملكوهويرى@تباللث@خصهيطلبيوسفيكن

فيحصيفاكان)ئماالأرض..خزائنعلىيجعله
@لتيخلر@للحظة@

@لضخمةذى@تبة@ثقيل@لمرهقبالولمجبلينهضفيهالهيستجب
في

@ئد

تجاصرهكذلكوشعوبكاملشعب@عام@عؤولاصوليكونالأزمة؟أوتات

لا@،شو@سغطو@ل
يوصفيطلبهغنمأهذافليسضرع.ولافيهزرع
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إئهأحديفوللامتياليةسن@اتسبعجائعشعبلإطعامالتكفلفإنلنفسه.

رؤوسم،تكلفهمقدلأثهاالرجال،مهايهربتجةهي)ئماغية.

فيأجساثممالجائعةالجماهيرتمزقوقدكافر،والجوع
الكفرلحظات

لحنونوا

وبيان:شبهة...

لام-ال@عليهبرسف-قولدياليىشبهة...نعرضوهنا

0عليمحفيظإفيالأرض،خزائنعلى@جعكة 0 فيمحظورانامر@د9

الإسلامي:النظام

واللهنا"@ث@:الرصرلقولبنصمحظوروهر@يولة،طبأولهما:

عليه.متفق..@علبه()أوحرصسأله@حداالعملهذانوقيلا

تزكيانلاتعالى:أبقرلهمحظورةوهيالنفس،تركيةوثانيهما:

1@نفكم ك@..@لفج@:12

الإسلامي@لنظامفيتقررتإئما@لقواعدمذهبأننجيبنريد@نولا

دثه@رسولمحئدعهدعلىتقرر@لذي
أيمعلىئقررةتكنلموأئهاي

ئوحدةليستهذا@لدبنفي@لتنطيبةو@لصانلاللام-عليهيبرسف-

رسول..ككيدوعلىرمالةكلفي@لعقبدفا@ثابتةكاصول

مذهفىالأمرنرى@نلأئاوجه،لهكان@نبهذا،نجيبنريد@نلا

آفاقاوأوسعأبعد@مماقا،المسألة
@ئماوأنهالجه؟مذاالىيرتكن@نمن

منالاستدلالمنهجلإثو@ك@دراكها،منبدلا@رى@@@لى@تبميمنكن

@لحريهةالطبيعةتلكو@حكامهاصود@لفقهولإعطاءوالنصرص،الاصول

عقليةوفي@لفقهاءعقولفيوجمدتخمدتوالتيكيانها،فيالأصيلة

والركيد!الخميدقرونفيكلها@لفقه

فييفهمولايجئىلاائهكمافهل@،فييئألمالإسلاميالفقه@ن

2 5



حركةخلادمنونثمأمسدم،مجتمعفيالإسلاميدفقهنئأ@دقد

يكنلمكدلك@لواقعية.الإسلامية@لحياةحاجاتمهاجهةفيهذا@لمجتمع

المسلمالمجتمعكانإنماالصلم،المجتمعأأدالذقيهرالإسلاميالفقه
الفقهألأالذيهوالإسلاميةالحياةحاجكلمو@هة@لواقحيةبحركته

ل!ا

أتهماكماالدلالة.عظيمتاالواقعيتاناللىيحيتانالحقيقتان

للأحكامالحركيةالطبيعة@ثواكالإسلامي.الففهطبيعةلفهمضرصريتان
الإسلامية.الفقهية

@ثو@كثونالمدونة،والأحكم@لنصوصتلك@ليوميأخدونوالذين

تلكفيهانزلت@تيو@لملاباتللظروفمر@جعةودونالحقيقتين.لهاتين

الأحكاقلكفيهاونئأتالنصوص
أ،

والئةالجؤلطية@ستحضاروثون

الأحكامتلكوكفتوتوجهها.تلئيها@لنصوصتلككانت@لتيو@لحالة

تطبيقوئحلىلونذلك؟يفعلضالذينفيها..وتيثىوتحكمهافيهاتصاغ

فهل@..فيتعيثى@نيمكناليوموكأئهاثفيل@فيلأتكأئهاالأحكمهذه

هذا@لدينوبطبيعةالفقه!بطيعةففه،"لهمولي@فقهاءا!ليسوااهؤلاء

أصلا!

معالأ@ر@ق@ا)فقهعن@ختحفا@يايايختلف"@لحركةضقه@ن

لقهعليهاوشتمدمنهاايقم@لتيعلى@لنصوص@ملاوقيه@ست@د@ثه

!"قور@لأا

@لنصوص،يخهنزلت@لذي@لر@غ!@متباره!فييأخذ@لحركةفقه@ن

و@لأحكام@لنصوصمعبؤلفالو@تعفلك@قويرئ@لاحكام.فيهوصيغت

طبيعته،فقدمذا@لئركبعناصرانفصلتفلأاعناعره.تنفصللامركبا

تركيبه!و@ختل

فييحيقبذاتمممشفلو@حدفقهيحكمهنالكفليىئئمومن
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فهل@،
لا

نئأتهننأدتي@ملابساتدو@دبنةو@والجوالموقفعناصزنجهتتمثل

فهل@!فييعيئى@ني@تطيعلاثمومنفهل@فيينثأدمانهفيي..الاودى

النفستزكيةبعدمالإسلاميهذا@لحكمالتقرير@لعاملهذامئالأونأخذ

تزكوافلاتعالى:إقولهمنالمأخيوهوللمناصب.ترشيحهاوعدم

@حدأهذا@لعملنوتيلاواللهئاطةيهاثهرسولقولومنأنفسكمإ..

.."صأله

ةمسلممخمعفيالنصرص-تلكنزلتكماهذا@لحكم-لألقد

فلكحاجةوليلتيهذا@لوسط.فيولبعبثىالمخمع.هذافيلطبق

واتعهووفق@لعضوي،تركيبهورفق@لتاريخية،ل@تهوفق@لجتع-

@سلامي..مجتحعفيليطبقجاء)سلاميحكمثئمفهومنالذاتي.

لأوقد
لايطبقثئموهومنئالي.فهل@فيينئأودمو@قعيوسطفي

@سلامي..مجتمعفيطقإلا@ؤاالصحيحةائارهئنشءولابصلحولا

@لإسلامبئريعة@لتز@مهوفيالعفوي،تريههوفينثأته،في@ملامي
مجتمعوكلكاملة..

فر@ناابعتبراكلهاالمفؤماتمذهيخهنتمافرلا

لاوله،ئصلحهولافيه،يعيشأنيملكلاالحكم،نحلك@لىبالقياس

كذلك!..يصلح

هذا@لمقامفيكئالانالإسلامي.@لنظام@حكمكلمذا@لحكمومثل
@لسياقفلكبمناشةهذا@لحكمإلانفصللا

@لملم،@لمجتمعفيانفسهم@لناسئزكيلالمافانفهمونريد@ن
كيمابدعايةلأضخاصهمونيق@ولاللوظائف،أنفسهمئرئحونولا

للإملىة..للإمامة،لشهرى@ولمجلى@يختاروا

منلئيءيحتبونلا@لمسلمالمحتمعفيالناسبىإن
لإبر@زمذا

تكليفمذا@لمجتمعفيو@لوظائفالمناصبكما@نوأحقيهم.أفضليتهبم

بالو@جببالنضالأجرابتغاءإلا@لئهئمعليه-بالتز@حم@حدايغريلاثقيل



الماصبيسأللاثئموستعال@-دثه@رضهانابتغاءالثاقةوللخدمة

أنيجبوهفلاءنفحسهمفيلحاجةعليهاالمنهافتونإلاوالوظائف

للمجتمعالطبيعيةالنئأةبمرسعةالأئفهملاالحقيقةهذه

أيضا.العضريتكوينهطبيعة@@در@السلم،

المسلمفالمحنمعالمجتمعلذلثالمكؤن@لعنصرهيالحركة@ن
الإعلامية.لالعقبدةالحركةوليد

الرسرلتبلغفيمتمئلةالإفهيمصدرهامنالعقيدةتجيء@فلا:

شجاءبماالداعيةدعغني@رمتمئلة-@البو@عهدعلىوعمله-
اثهعد

نلس؟للدعيةفيستجبذلك-بعدالزمانمدارعلىرسوله-بئغهوما

@لدعئ.@رضفيالسائدةالحاكمةالجاهليةمنو@لفتنةللأنئيتعرضون

نحبهفيقضيعلبهعاهدائهمائصدقسومنهمويرتد،ئفتنمنفمنهم

لالحق..قومهوبينينه@لثهيحكمينتظرحتىمنومنهمشهيدا.

@يلهموئمكىسترألفلوه،منهمويجعلعلبهم،دثه@مؤلاءيفتح

ليقيمله،الأرضفيوالتمكينينصر@منبنصرلوعدهتحقيقاالأرض
لهلي@الأرض-في@للهحكملينفذ@يالأرض-في@للةنملكة

من
هذا

أدئهلربولبةوتمكيىالله،لديننصرهوإئمابشيوالتمير@لنصر
في

دحدوعدولامعينة،حدود@رضعدالدينبهذايقفرنلاوهولاء@لعباد.

نلكو@حدس@رمقيملغةلون،4قمحدودعندولامعين؟جنس

@لعقيدةبهذهينطلقونإئماالسخيفة!@لهزيلةالأرضجة@لئرية@لمقومات

كل@لأرض،.."في@لإنان:كل.."لإنسان)ارواليحربانيةلر@

كانت@ئأللطواغيت@لعبوديةعنويرفعيلغير@ثه؟@لعبوديةمن@لأرض..

@لطواغيتهذه

@ما@جلفي@لحادفصل،يريجع(1)
دي

فييصلمص:
@لدحند@ريق@صنيلربا@

@ؤل-يلجز."@لترسظحلفي
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إقامةعدتتهقفلاأئهالاحظناوقدالدب@-بهذا@لحركةأثنل@وفي

لقعةفيالمسلمة@لدولة
@و@رجن@حدود@رضجمندتقفولاالأرض،من

ويقم@لجتع،فيمقاماتهموتتحددالناص،1أقداتتميزقوم-
مذا

علبها،ينعارفونالجمبع)يمانية،وقيممهازي@،على@لتميزوفلكالتحدبد

ةوالقدروالأخحقوالجباثةوالصلاحوالتقوىالجهاد،فيالبلاءمن

ويعرفهاالحركة،ونبرزهاالو@قع،عليهايحكمقيموكلهاوالكفاعة..

يزكواأنأصحابهايحتاجلاثمومنبها..الئتسمي@ويعرتالمجتمع

هذهعلى@سلمىوالوجيهالورىمراكزأوالإمارةيطلبياأنولاأنفسهم،

@لعضويتركيبهوقامالنثأة،هذهلأالذيالمسلمالمحتمع

فيحدثكماالإيمابة-القيمبتلكالحركةأثاءفيالتيزأساسعلى

بدر،وأملالأنصار.ثئم@لمهاجرينسالسابقينتميزمنالص@لمالمخمع

فيهيتميز@لناسظلثثموقاتل-الفتحقبلصأنفقومن@لرضيان،بيعةوأهل

بعضهمالنلسيبخسلاالمجتمعهذافيالإسلام..فيالبلاءبحسن
البثري@لضعفغلبمهماالمتميزين-فضائلينكر@لنلسولابعضا،

آخر-جانبمنالحاجة-تنتفيوعندئذالأطماع-فغلتهمأحياناأصحابه

والوجهمراكز@لشورى@رالإملىةويطلبماأنفمهم@لمتميزونيزكي@ن@ل@

@لتزكة.هذهعلى@سلس

@لأول@لمسلمللمجتمعئتفرثةخاصيةهذهأنالآنللناسئخيلولقد

بب
@لنينسونولكنهم@لت@يخية!ل@ته

يوجد@لألنملممجتمع@
@لناسلإثخالدعؤتقمالا@نغدأ،@واليميوجدلن@لثأة..هذهبمثل

الدينهذافي
في

هوطصاروا@ليها..@لتي@لجاهليةمنلمجهم@خ@جديد،

نفطة
نل@فأئامرة-@ؤلحدثكماوالابتلاء-تعقبها@لفتنةثم

نحبهمنيقضونعليهعامدوا@ث@مافيصدقوننلىوائاويرتدون!فئفتنون
على@لإسلام،وئصرونوئصبرونفيصبرونناسو@ئا.@شهد@ويموتون
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حتى@لنارةفيئلقى@ن@حدهميكرهكما@لجاهليةيعو@وا@ل@أنويكرهون

اثهيحكم
مكنكماالأرض-فيلهمويمكنبالحق،قومهموبينبينهم

ويومئذ@ملامي..نظاماثهأرضمن@رضفيفيقممرة-@رلللمسلمين

منالحركةتكون
@لمجاهدينميرتقدالإسلامي@لنظامقيامنقطة

لنويومئذو@لقيم@لمو@زينوفقإيماني@طبقك@لىالمتحركين

لأنوتزكيتها،أنفسهمترشتيهزلاء@لىيحتج
كلهجاهدالذيمجتمعهم

ويرشحهم!ويزكيهميعرفهممعهم

اشقرفإفاالأولى.@لمرحلةفييكونهذاولكنهذا:بعديقالولقد

هذا@لدين!ط@عةيعرتلامنسؤ@لومذافلك؟بعدالمجتمع

لتحريريتحركالحركة..عنيكفرلادائمايتحركالدينهذا@ن

@لب@ثيةمنكلأفيكلالإنسانا.ا

@والجنسأو@لأرضمنحدودبلاللطياغيت،@لبحيةعنولرفعهدثه؟لغير@

@لخيفة!@لهزبلةالأرضية@لرية@لمقحاتمنئقؤم@ر@ي@لقوم

هذا@ل@طيعةهي@لتي@لحركة-فستظل@@نن
تميزالأصيلة-ين

مذاليركدأبدأتقفولاو@لمواهب؟الكفاياتوأصحاب@لإء@صحاب

الفقهي-@لحكموسيظلالإسلام-عنينحرفأنالاويأسن-@ل@جتحع

قائمأ@لتزكبة-هذهعلى@سلم@@لم@وطب@لنضتزكيةبتحريم@لخاص

فيه.وعملمرةتأ@رل@لذي@لمحبط@ذ@@لحلاثم..محيطهفيوعاملا

بعضا؟@لنطبعضهملايعرتينعحبن@لمجتعولكنبقال:ئئم

وتزكيتها@نفسهمعنالإعلان@لىحاجةفيا@فاء@لموهولونويصبح

@لتزكية!هذهعلى@سلى@لعصلوطلب

@لجاهلبة@لمجتمعاتبو@غ@لتثرمنناضءؤهمكذلكوهذا@لقول

مت@صينئتعارفينفيهمحلةكلأمليكون@لصلم@لمجتمع
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كمامتكافلين-
@لمجتمعفيوالالتز@موالتوجيه،و@لتك@لنالتربيةطيعةهي

و@لمواهبالكفاياتبأصحابعوفينمحلةكلأهليكرنثمومنالمملم-

عليهميعزفلا)يمانية،وتيمبميازينوالمواهبالكفاياتمذهموزوتةفيهم.
لمجلىسحاءوالكفاية..والتقوىاللاءأهلينهممنهمينتدلواأن

الذيالإمام-لهافيختلىالعامة@الإمار@أئاالمحلية.للؤوناوالررى

لعدالأمة@خلىته
يحتاررى-اهلأووالعقد-الحلأهلنرشبح

لحائةوالحركةالحركة.مئزتهم@لذينالمخاري@الرجالمجم@ةي@لهاس

القيمة.يومبلىماصوالجهادالمسلم،@لمجتمعفيقلناكسا

يكتبون-أوولكلاته-اليومالإسلامي@لنظامفييفكرونالذي@@ن

الإسلاميالنظمتواعدنطبيقئحاولونأئهمنلكمتاهة!فييدخلرن
هذا@لمجتمعفيتطبيقهايحرلونفغ!فيالمدونةالفقهيةو@حكمه

الحاضر!العضويبتركهالقائم،الجاهلي

@لنظامطيعة@لىبالماسئعتبرالحاضر-الجاهليالمجتمعومذا

أنولاهذا@لنظامفيهيض@نيمكنلافر@نأ@لفقهية-و@حكامهالإسلامي

@لعضويللتركيبتمامافاقض@لعضويتركيبهبنالأحكام..هذهفيئطبق

جمماالمسلم-فالمجتمعالمسلم.للمجتمع
قلنا-

على@لعضويتركيبهيقم

فيمذا@لنظملإقر@رترتبها@لحيكةكماو@لفثات@لشخصياتترتيب@ساس

معالإسلام.منها@لى@لنلىلإخر@ج@لجامليةولمجاهدة@لراقع،عالم

منوماتوجههالجاهليةضغوطتحمل
@@)يذ@تة

الحركة،مذهعلىوحرب

من@لب@ءوحنالابتلاءو@لصبرعلى
نهايةفي@لفصلنقطة@بدء@لىنقطة

لاقيمعلىقائمراكد،مجنمعفهوالحاضر@لجاهلي

@لىبالقاسئعدئئم-منوهو-بالقب@ولابالإسلام،لهاعلافة

فيققمولاهذا@لنظامفيهيعيشلافراغأ@لفقهيةو@حكمهالإسلامي@لنظام

@لأحكم!هذه
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وتشكيلاتهظامقياعد@ل@لتطبيقحلعن@لبثونهؤلاء@لكتبون

@لحلأهل@ختيارطريقةئحبرهم-ماللميجرهم-@لفقهيةو@حكامه

ئمكنكفنزكة!ولاأنفسهممرترشغغيرمنالررئ-أهلأووالعقد-
بعضأبعضهميعرفلاوالنلىفيهانعيثىالتي@لمجتمعاتهذهثلفيهذا

طريقةتجرهمكذلكواثمانة!والنزاهةالكفايةلميازي@كذلكيزنونولا

منالاختيلىأيكونالإمم؟@ختيل!
أهلترثحمنيكون@م@ثمبعامة

لعدممتابعةوالعقد-@لحلأهلمجتارالإمامكان@ذاو@لعقد؟@لحل

يؤثرألاالإمام؟فيختوونهميعيحونفكيفترشيحها-@رلأنفسهمتزكيتهم

@لاالإمام؟فيرشحونسيعيعون@لذينهمكفوا@ناثئمميزانهم؟فيهذا

يختار@ئخاصاهذايجعلهألاغالأعظم؟الإمموهرعليهولايةلهمتكون

هذاويكونله،ولاعمميضحن
@كلتبلىه؟..فيالأولالعنصرمر

@لمتاهة!هذهفيجهابالهايجدونلاكثيرةئخرئوأسئلة

في@لبدءنقطةنعرتنحن
مذاأنافتر@ضهيإثها@لمتامة..مذه

فيهنعيئى@لذي@لجاهليالمجتمع
النظمفياعدوأنمسلم؟مجتيع

@لجامليالمخمعمذاعلىلتطبئبهاشئجاء@لفقهيةو@حكمه@لإسلامي

لحاضرة!@و@خلاقهوبيمهضر،لحا@@لعضويبتركيبه

فييدأفلئهالبثمنهابدأوض@لمتاهة..فيدبدء@نقطةمذه

فيويوغلفل،
ددو@ر!@يأحذهوحتىدتي@،@فييبعدحتىدفهل@،هذا@

هو@لمجت@علي@فيهنعيئ@@لذي@لجاهليهذا@ل@جتصع@ن

الأحكا!فيهتطبقولنالإسلامي@لنظامفبهبطبقلنئئمومن@لمسلم،
@لناضئةهذا@لتطقلاستحالةتطبقلنبهذا@لنظام..@لخا@@لفقهية

@نمن

لأئهافهل@؟فيتتحرك@نيسكنلادفقية@و@حكعهالإسلاميدظامقو@مد@

تئ@لمبط@عتها
كذلك!فيل@فيتتحركولمفهل@،في

غير@لتركيباخرعضويتجركيبنجثأ@لإسلامي@لمجتمع@ن
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وفئاتوأشخاصمجم@اتمنينثأالجاهلي..للمحتمعالعصوي

مفاماتهاوتميزتأقد@رهاوتحذدتلإنثانه،الجاهلية-وحهفيجلمدت-

الحركة.تلكثنابالي

طريقهفيائما@متحركومجتمعوليد..ومجتمعجديد..مجتمعإئه

منالأرضكلالأرض!..في!الإنسان..كل"،.الإنسان"لتحرير

عنالإنانهذاولرفعا@ه،لغبر@لعبوثية
كنتأياللطهايخت..العبعيةذث@

هذه

أهلواختيارالإمم،واختبارالإمارة،وطبالتزكيةفضية

الإسلام..فيويطرقها@لباحثونثلى،كثيرةقضاياإليها..وما@لررى..

فيفي
العضويبتركهنعثى@لذيالجاهليالمجتمعهذا

ومهازينهوبقيمه@لملم..للمجتمعالعضوي@لتركيبعنتمامأالمختلف

@لمجتمعفيمعننماما@لصختلف@ونصوراتهومشل@رهخلاقهو@واعتباراته

وتصوراته..وشمكرهقهخ@و@و@متبلىاتومو@زينهالمسلم

الربولة..وتاعدتها@لتأمينشركاتوأساسا@لربوي..البنوكأعمال

يثمغل@لتيالمئمكلاتاهذهأآخر@ل@مافا؟!يوما@صالنسلتحديد

@ليهم..توخهاستفتاء@تعنفيهايجيبرن@وأنفسهمبها@الباحثرن"

معجميعأ-اثهم
منيد@ونالأسف-

يبد@رن@لمتاهة!في@بدءنقطة

هذهعلىلتطبقبهاشئجاءو@حكمهالإصلاميقو@كلد@لنظمانافتر@ضمن

هذهفتنتقل@لحاضر؟بتركيبها@لعضويالحاضرة@لجاهلية@لمجتمعات

يروالإسلام!@لىالإسلام-عليها@حكمطبقتش@ذن-@لمجتمعات

ئحزنة!أئهالولائضحكة@تصور@

ألأ@لمجتمعهو@لذيلي@@حكامهبكلالإسلاميالفقهإن@لحقيقة
ئمابتداء-@لجاهليةمويجهةفيبحركه-المسلمالمجتمع)ئماالمسلم.
منداالإسلاميأنئأ@لفقههو@لذيثانبا،@لحياةحاجةم@اجهةفيبحركته
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أصلا!يكونأنبمك@لاوالعكس@لكلية..الثريعةأصولمن

ثألاالإسلاميالفقه@ن
لاف@ل@فييعيشولافهل@،في

أبةوليستالحياة.وافعفيينشأإنماوالأ@ر@ق؟اثحمغةفييثأ

يوجدأنلدلاثئمومنالتحديد..وجهعلىالمسلمالمجتمعحياةهيإئما

الذيالوسطموفيكونالطيعي؟العضويبتركيبه@رلاالمسلمالمجتمع

جدأ..الأمورتختلفوعندئل!ويطبق..الإسلاميالفقهفيهينئأ

ثأتهبعداالمجتصعفلكيحتجقدوساعتها
م@هةفي

وتحديىالتأمينوشرككالبنود@ل@الحياة-مو@جهةفيوتحركهالجاهلية

حاجته،ئقدرأعلأنسلفانملكلاأئنافلكيحتبم!لاوقد@لغ

@حكاممنلديناماأنكماسلفا!لهاثزعحتىشكلها،ولاحجمها،ولا
مذاأننلكئلبيها..ولاالجامليةالمجتمعاتحاجاتئطبقلاالدينهذا

يرضىولاالجاهلبةالمجتمعاتهذهوجودبئرعةابتداءيعترتلاالدين

لافهرئئمومنببقائها.
يعني

الناشئةبحاجاتهابالاعتراتنفسه
جاهليتهامن

كذلك!بتلبيتهاولا

الواقعهذاأنيتصورونأنهمالباحثينلهؤلاءالحقيقيةالمحنةإن

ثينعلىيجبالذيالأصل،هوالجاهلي
ولكنعليه!نفسهيطبقأنال@ه

ثينإنتمامأ..فلكغيرالأمر
أنالثرية!علىيجبالذيالأصلهواثه

تتموئغيرالجاهليواقعهامنتحؤروأنعليه.نفسهائطابق
هذه

طريقعنالأعاثةيتمانلاوهذا@لتغيرهذا@لتحؤرولكن@لمطابقة..

الأرضفيال@هئلوهيةلتحقيقالجاهلية-وجهفيالتحرك-موو@حد..

بتحكيمللطلكوت،العبوديةمنالنلسوتحريرللعباد،ؤحده@ربوليته

فيوحدها@لثهشريعة

يفتنمنفيفتنوالابتلاء.والأذى@لفتنةقو@جهأنبدلا@لحركةومذه

اثهويصدقيرتذ،منويرتد
منويصبروشششهد،نحبهفيق@ييصدقهمن
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وخىبالحق،قحهوبينبيةاقهيحكمحتىحركتهفيويمضييصبر

لهاللهئمكن
انطغوقدالإملامي،النظاميقمفقطوعندئذ@لأرض،@ي

مطالبلحياتهمتكونوعندئل!بقيمه..وتميزوابطابعه،لتحقيقهالمتحركون

المجت@عاتحاجاتعنتلبيتهاطرقوفيطبيعتهافينختلفوحاجاث

تلبينها..وطرقومطالبها@لجاهلبة

فقهوينثأالأحكام.تشبطيومذ@ثالمسلمالمجتمعواقعضؤوعلى

واقعيوسطفيودكنفهل@-فيلامتحرك-حيإسلامي
المطالبمحدد

وسو@لمثمكلات..والحاجات
فيالناسيكونأنمثلأاليوميدريناالذيذا

التر@حمفيهويقوممصارفها،فيوتنفقالزكاةفيهئجبىمسلممجتمع

فيهالناسحياةوتقمالأئة،@فر@دكلبيننممحلة،كلأهللينو@لتكافل

الحياةمقوماتآخربلىوالتكاثر..والمخيلةو@لترتغير@لثرفعلى

تأمينصركاتالىحاجةفييكونكهذامجتمعايدرينا@نمنالإسلامية..

معوالضمالاتالأميناتكلوعدهأصلا؟!
والقمالملاباتتلك

هذاهوسيكونأئهيدرينافمنالتأمينمننوعإلىا@حتبمد@@؟!والتصور@

المجتمعهذاحاجاتمن@لمنثق@لجاهلي،المخمعفيالمعرو@@لوع

@لمجتمعأنيدرينامنوكذلكوتصوراته؟!وقيمهوملابساتهالجاهلي

مثلا؟:.الشلتحديدإلىحاجةفيسيكونالمجاهد@لمتح@كالمسلم

وهكذا..

مسلمايكونحينالمجتمعحاجاتأصلافتر@ضنملكلاكنا@@ذا

حجمولا
عنالعضويتركيبه@ختلافبسببشكلها،@والحاجكهذه

وميازيئ..وقيمهوثاعرهتصوراتهو@ختلافالجاهلي،المجتمعتركيب

فيهذا@لضنىفما
تطبقلكي@لمدونةالأحكاموتغييرتحويروتطوير@اولة-"

ذاته!المسلموجيد@لمجتمعشأنشأنهاالعب،ضميرفيهيحاجك

قلنا-كماالمناهة-فيالبدءنقطة@ن
@لمجتمعاتهذهأنافتر@ضهي
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منالإسلاميالفقهبأحكمسيحاءوأئهالإسلامبة؟ير@لمجتمعات@لقائمة

@وبالتصور@فاته،العضويالتركببهذاوهيعليها،لتطقالأ@ر@ق

اتها.دوالموازينوالقيمو@لصئ@اعر

الجاهليةالمجتمعاتهذهواقعدأنالشعورهوالمحنةأصلأنكما

@ل@الأصلهوالحاضروتركيبها
عليه.نفسهيطابقأنافىعلى@يريجبي

فيويعيرويطوربحورو@ن
المجن@عاتهدهحاجاتليلاحق@حكامه

منوللإسلاممخالفتهامنأصلاالمنبثقةوئكلانهاحاجاتهاومشكلاتها.

باللىه!منجملةحياتهاخروج

جعلوفلادعاته،نف@سفييمتعلي@نللإيلامآنقدأئهونحسب

خامجرد
والحاجاتالجاهليضوالمجتمعاتالجاهلية،للأوضاع3

أنتمتعالىاحاص-برجهيتفتونهموللذينللناس-يقولواوأنالحاملية.
احرئ..بحبارةأولأحكامه..سلفاخضوعكمو@كللنماالإسلام،إلىأولا

اواشهدووحده،كعبهيتكمو@ملهااله،@يرليفادخلماأولاأنتمتعالوا

هووبه.الأوالإسلامالإيمانيقيملاالذيبمدلولهاافهإلأالهلاأن

ربوبيته-وتقريرالسماء.فيبالألوهيةكإدر@دهالأرضديلألوهبتهالمحهإفر@د

العبادربولةوتنحيةبجملتها،الناسحياةفيوحدهوسلطانه-حاكميته@ي

للعبا@العبادولريعللعبا@العبادحاكمةبتنحيةللعبا@

المجتمعفإنالقول،لهدامنهم-الجماعة@والاس-يستجيبوحين

حينئذبكودالمجتمعوهذاالوجرد.فيخطواتهبدأ@ولىقديكونالمسلم

ويخمو،الحيالإسلاميالفقهيخهيئأالذي@لحيالواقعيالهسطهر

فعلأ..اثهلريعةالمستلمالمجتمعذلكحاجاتلمو@جهة

التنظيميةوالأحكمالفقهحقلفيفالعملالمجتمعهذاقيمتبلفأما

الففهبستولنالهواء،فيالبذ@رباستنباتللنض،خدلمجردهو

فيالإسلامي
الهواء.فيالبذ@رتنبتدنأئهكمادفهل@،@
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لالأئهمريح!عملالإملاميللففها@لفكري"الحقلفيالعمل)ن

منهجمنهوولاللإسلام؟ع@لاليىولكنهفيه!خطر
منولاالدينهذا

@ووبالفنباثدبيئتغلواأنوالسلامةالر@حةينئدونللذينوخيرطية!

فيللإسلامعملابوصفهالنحوفلكعلىالأنبالفقهالاشتغال@فابالتجلىة!

أيضا!وللأجرللعمرمضيعةأئهأعلم-واللهفأحسب-الفترةهذه

مطيع،خا@ومجردذلول،مطيةمحرديكونأنيألى@لثهدين@ن

الذيعنه..@ثودله،المتنكرمنه،الآبقالجاهليهذا@لجتعلتبية

خاضعغيروهوثوحاجاتهمشكلاتهفيلجسنقائهالحينبعدالحينمنهيخر

وسلطانه..لريعته

فغ..فيتعملولافهل@،فيتنئألاو@حكامهالدينهذافقه@ن
صنعالذيهوابتداءدثه@لسلطانالحاضعالمسلمالمجتمعو)ن

الفقههذا

صنعالذيهوالففهوليى
أبدا.الآيةت@عكمىولن@لمجتمع..نلك

هيومر@حلهاالإسلاميةالئ@ةخطهاتإن
منوالانتقالو@حدة.دائما

منأبدايبدأولنيسيرأ.ولاسلامايومأيكونلنالإسلام@لىالجاهلية

المجتمعيقوميومجاهزةئعدةدتكونالفهل@،فيالفقهيةالأحكمصياغة

وجوديكونولنالإسلاموالنظمالإسلامي
علىالمفصلةالأحكامهذه

هيالفل@فيوالناشئة"الجامزإ
ادىالجاهديةمنالتحولفيالبدءنقطة

@لىتتحوللكيالجاهليةالمجتمعاتهذهينقص@لذيولي@الإسلام.

@لتحولفلكفيالصعوبةولشت@لجاهزة!!الفقهة!الأحكامهوالإسلام

ناشة
حاجاتملاحقةعن@لحاضرةالإسلاميالفقهقصور@حكمعن

بعضهمبهوينخدعبعضهم،بهئخادعماآخر@لىالمتطورة..المجتمعات

الآخر!

@لى@لنظامالجاهليةالمجت@عاتمذهتحولنصيحرل@لذي@نكلا!
@نفتبئثه،الحاكميةتكون@نتأفيالتي@لطياعتوجيهو
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بذلكوتخرجوحده.دنهالأرضفيوالألوهية@لبثرحياةفي@لربوليةتكون

@لدينمنالمعلوممنعليهالحكميعدكاملا.خرجاالإسلاممن

@لط@خيتئرلنكتجدالبئرمنجماهيروجيزلكبعدهوئئمبالضر@رة..

@بح@ةمتفرقةفتجعلها@ربابأونتغ-وتخضعلهاتدين@يده..@دونمن

وتخرجمطاعة.
فهذامن@لعباثةبهذه@لجماميرمذه

@لجاهلبةتقيموفلكوبهذانظرفي@ثركمدلولاتهو@خص

علىتعتمدمابقدر@لتصورضح@منركائزعلىوتعتمدالأرض؟فينظاما

@فن-@لجاهلية-هذهتواحهلا@لفقه@حكاموصاغة@لقيةمنركائز

مرةالإسلامفي@لدخول@ليدعيةيو@جهها)نما@لذيمكافثة.برسائل

كلشأنمنيكونمايكونثمركئزها؟بكلالجاهليةتوبوحركةةاخرى

قيمهمولنيسلمونمنيناللهبحكمئمالجاهلية.وجهفيللإملامدعرة

فقطوعدئل!بالحق..
فيطبيعيةننأةتنثأ@لتي@لفقه،دير@حكميجيء

هذافيالمتجدثة@لو@قعيةالحياةحاجاتوتوبالحي،@لو@قعيمذا@لرسط

حجموفق@لوليد،@لمجتمع
وهيوملابساتها،وشكلهايومئذالحاجاتهذه

ولاسلفا،بهاالتكهنيمكنولاأسلفنا-كماضمير@لغيب-فياموركلها

الدين!مذالطبيعةالجد@لمنلسبسبيلعلى@ليرممنبهاالاشتغاليمكن

لاهذاإن
فيعليها@لمنصصالرعيةالأحكامأنبحال-بعني-

يعنيولكة@لثرعة.الوجهةمنفعلاالآنقانمةلبستو@لسنة@لكتاب
فقط

الأالأحكممذهتطقلاو@لذيله،الأحكمهذهثرعت@لذي@د@لمجتمع

ئممنوفعلا.الآنقائمالي@به-الأالأحكامهذهتعيشلاالديبلفيه-
قائمابهاالالتز@مويبقن@لحجتصع..فلكبقيامفعلقاوجيعما@لفعلييصبح

@لجاهليةوجهفيويتحرك@لجاهلي@لمجتمعذلكمنيلممنكلعنقفي

لهيتعرضلماويتعرض@لإسلامي،@لنظاملإقمة
فيبهذا@لدينيتحركمن

الراضيةللطو@نيتالخاضعةوجماميرهاوطو@خيتها@لمتألهة،@لجاهيةوجه

@لربوية.فيبالرك
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تامتكئمايتغير،لاالنحوهذاعلىالإسلامية@لنئأةطبيعة@ثو@كإن

العملفيالبدءنقطةهو)سلاية..محرلةوجههافيوقامتالجاهية

هذاانقطعأنبعد@لفعلي،الى@لوجيالدينهذالإعادةالبئاءالحقيقي

@لقرنينخحلفيالهشريعةمحلالرشرائعحثتأنمنذ@لرجو

بقيتو)نللإسلام؟الحقيقيالجطمنالأرضوجهوخلاالأخيربن؟

على@لولاءالاقينشمكرتخدروالئعانر؟واثدعيةوالمساجد،المافن

وتوهمهمالدين،لهذا@لغامض@لعاطفي
منئمحىوهوبخيرةيزاللاائه

ت@دانوقبلالعائر،توجدأنقبلؤجذالمسلم@لمجتمع

يوممنوجد@لمساجد..
غيرمط@نهمنلكممااللهاعدواللناس:قيلأن

قدبعدتكنلمفالشعائرالعائر،فيممثلةلهعبا@تهمتكنولمفعبدوه.

ناجةصوحده-لهالديننةفيممثلةلهعباثتهمكانتإنمافرضت..

قررواالذينلهؤلاءأصبحوحينشرائع!-لزلتقدبعدتكنفلمالمبدأ

و@جهواوحينالرائع،تنزلتالأرضفيماديسلطانوحدهثهالدينحن@

ماجانب@لىالفقه،@حكملقيةاستنبطتهملحياتهيمالحقيقةالحاجات

والسنة.الكتابفيبنصهصرد

احرطريقمناكوليىةوحدهالطريقمووهذا

بجملتها@لىالجماهيرتحولطريقعنسهلاطربقأهنالثوليت

رلكنالإسلام!@حكاموببيانباللسان،الدع@ةفيوهلةأولمنذ@لإسلام

يرإئماهذه
وعبا@ةالجاهليةمنأبدأتخوللانالجمايرالأمفيئ!"

يلالطوالطريقفلكعنالأوحدهافىوعباثةالإسلام@لى@لطيايخت،

نمفرث@يبدؤهوالذيكلفيالإسلامدعوةفبهسارتي@لب@ء@له

تعفيمالتعفيالجاهليةوجهفيالطليعةهذهتتحركنثمطليعة،تتبعه

ثئم..فيلهاويمكنبالحققومهاوبينبينهااللهيحكمحتى
@ينفيالناسيدخل

الله
وثين

الذيونظامهوشرعهمنهجهموالله
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فعبقبلفلندبنانجر@لإسلامببغ@ومنغبره:دبناالنمىمنبرضىلا

8عمر@ن:آلأ 5

لنايكثف@ناللنهذاولعل
يوسف-موفففيالحكمحفيقةعن

عليه

قاعدةعليهتنطبقمسلممجتمعفييعيثىيكىلم
تزكيةعدم

ىيركانألهكما@لتزكية.مذهاساسعلىالإملىةوطلبعد@لناس@نفى

لهئحكنالظروف@ن
جاهلي.وضعفيخادمالامطاعأحاكمأيكون@نمن

مصرفيوثرهلدينهالدعرةمنبيطرتهفتمكنتوقعكماالأمروكان

نماما..الملكوتو@رىنو@رى@لعزيزوقدحكمه.أيمفي

مدابعدنعهدثئم

إنالسياق.صلبواإلىالقصةصلبالاسنطر@د@لي

الموافقة!تضمنالطلبإنيقول:فكأنماوافق.الملك@نيئتلا@لسياق

يقول@نفيكفيالملك.عندمكانتهو)ظهاريوسف،تكريمفيزيادة

ويدعالملك،رذيحذتنئموس..@الجو@هوقولهليكونبلليجدب،

كفهم@لقلىع@
ديأصبحأئه

طلبه.الذيالمكان

الياق:نعقبنقرلهالذيمذاويؤلد

ئصيباءدجثمفايتبؤأالأرضفييوسفمكاوكذلكأ

منبرحمتنا
للذينخيرولأجر@كخرة@جر@لمحنين..نضغولانثاء.

..(5،657أيوسف:ئقونأوكفواأمنوا

ومنبه،@لملك)عحابومنيوسف،برا@@ظهارمنهدا@لنحوفعلى

وثبتناالأرض،فيليرسفمكئاهذا@لنحوعلىطلب.فيماله@لاستجابة

هي@رمصر.يروالأرضملحوظأ.مكانافيهالهوجعلناقديه،
مذه

جثمنهايتبؤاةممالكها:@كلغيومذ@كمصرباعتبار@نكلها@لارص
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التيوالمكانةيريد،الذيوالمكانيريد،الذيالمنزلمنهابتخذيثاع@..

قيود.منفبهوماوالسجىمخرف،منبهوماالجبمقابلفييريد.

الضيقومنيسرا،العسرمنلبدلهنئاع@منبرحتنا@ئصيب

عزأالنلسعلىالهوانومنحرية،القيدومنأمنا،الخوتوسفرجأ،

عليا.ومقامأ

والتوكلبالته،الإيمانئحسنونالدي@@جر@لمحينأنضيع@ولا

هذاالناس..معوالتصرتوالعملالسلوكوئحسنوناليه،والاتجاهعليه،

يقون(..وكانواأموالئذينخيرالآخرةوفيةالدنيا.في

آمنمتىالدنيا،قحمنخيرأكانو)دالدليافيالمتاعمهيقصللا

وجهره.سرهفيبتقحاه@راقبهربه،إلىبإيمانهفاطمأنواتقى.الانساد

وهذهالأرض،فيالمكالةنلكالمحنة،عنيوسفاللهعوضوهكذا

والإحسان.والصبرالإيمانعلىوفاقا@الآخرخز@فيالبثرى

الخامسة:الحلقة

يوسف:إخوةوجاء

سنحاتط@الفيهاكانبما@حراتهاالسياقوطوىالرمن،عجلةودارت

@داروكيفالناس.زرعوكيفالخصب،كانكيفيذكرفلمالرحاس

مقررةاموركلهاهدهكأنوادحر.و@غرلطموكيفالدولة.جهازيوسف

5أيرسف:عليم!حفيظإفيبقوله:إ

وكيفالنم@،تلقاهاوكيفالجدب،سنيمقدميدكرلموكذلك

الملكرؤيافيملحو@كلههذالأنضاعت
يأتيثموت@يلها!إ

ذلكبعدمن
شع

"تحصونمتاقليلاإلألهنقذمتممايثلنشداد

8،..4أيوسف:

الورةفيذلكبعدرجالهمنولا@حداالملكيرز@لشاقلمكذلك
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الأرمةفيبالعباضطلعالذيليوسفصلىقدكلهالأمركأنكلها.

كلعليهوشلطالحو@ثث،مسرحعلىوحدهيوسفوأبرزالرهيةالخانقة

فيكاملآفنيااستحدامأالسياقاستحدمهاو@قعيةحعقةوهنهالأضماء.
يحيئونيوسفصبخئمشهدفيالياقابرزهفقدالجدبفعلأماالأداء.

وم@مصر.ديالطعامعنيبحثون@لبعيدةكنعانأرصمنالبدومن
دل@

يوسف-بتدبي@مصر-وقفتكفندرككماالمحاعة،دائرةاتساعئدرك

فيالطعامومحزنجبرانهاأدظارمحطصارتوكيفمنها،
كلها.@لمطقة

فاتهالرقتوفي
وهي@خيتهيوس@قصةتمفي

مدفأثييأتحقققيةسمة

لي

وهمفعرفهمعليه،فدخلوايوس@،إخيةوجه
ولثافكرونلة

أوفيأنيترونئلاأبيكم،منلكمبأخاكمونيقال:بجهازهمجهزهم
نقربون.ولاعديلكمكيلفلابهظنونيلمفإنالمنزلين؟خبروأنا@ليم

فيبضاعنهماجعلوالفتيانه:وقاللفاعلون.@اناأباهسنر@ودتتالوا.

8،6حالهم

أيوسف:9يرجعونلعلهمأهلهمانقلبوا@لىيعرفونها@ؤالعئهم

شيفييوسفتصرفويدل
واضحةمهارةعلىوالجد@الخص@

شة،عرةحص@والتملنالمالةعلىأشرففقدوالاقتصا@الإثارةلي

التيالمجا@رفالقرببةالبلادنم@@نعلىبلوحدها.مصرتموينعلىلا

سنين.سغوالحياةالخبزتستجديمصروجاتكذلك،@جدبط

مقصدمصروتكونوثدفرقحطاصعربةالسنونوتدأالأياموتمر"

يوس@،ويجيء@خحةالمجا@رة،البلاد
سبحانكا*!!حكمأعظمما

وتلكيوسف،يجيءبخوةيخره..بهلنالانستدلتحتلىما@خرتإ!رلنا

منلحظة
اللامءعليهيوسف-حياةفيالفريدةاللحظك

(1)

4@لقرألي@لفحص(1) 0
5
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فائجهوماكنعانأرضأرضوالمجاعةالجدبلقد@ج@اح

فائضمنفيهابماالناستسامعوقدمصر.الىيتجهوننيمنيوسف-@خية

علياء@لمجهليوهوعلى@خيهمودخلياالسمان..@الشر@ندالغلة

قدفهمبمثله،يمعواولمقيمنيروهلممظهروفياللطان،ودروة

منيرواولمأغنامهم،ويرعونأنعامهميموني@البا@يةفيحياتهمعاش@ا

يوسفيرودالذيالعجيبالمظهروفذاشيئا،والحضارةالمدنيةمظاهر

تح@الدهةيجعلتقديرهم،فيإلى@لحيالالحقيقةيتجايزوالذيفيه،

ملامحهيتذكرونولاشيئا.@مرهمنيدركونولافيروله@خهمصورةعنهم

فلك@جلوصومداركهم،أبصارهممنهاوملأوار@وهاطالماالتيوسمانه

يعرديهلمفإثهم

وهمنعرفهمعليه،فدخلوايوسف،إخئوجاءة
ونأ..منكرله

وهميوسف،علىيدخلونلشهدهمأولاءنحنها
)نهيعلمود.لا

يعرفهميترقبها،كانالتيالدايةإنهايتغيروالمهمفهميعرفهم
وهرالأمر،ئخفيأننييتفاعلماكلرغموشتطغنفسه،يتمالكولكه

لأصحابوياوالحكمة!!للحصافةياالناس،منكثيريتطيغهلاموقف

(2)الألباب!!واوليالهن

أئا
العبرانيالغلاموأينف@ك!أئهقطيضورلاخيالهمفإنبوسص

تزيدأوعاماعثرينفذالجثفيألقوهالذيالصجر
(3)

شهمصرعزيزمن

وهيلمانه؟وهيلهوحشمهوخدمهومهابتهوخرسه@زئهشهفي@لمت@ج

الأيام،منيومابهيلتقياأنيتوقعونيكونرالمفإئهمأحرىناجةومن

1@لابل@:نلىلح(1) 49.

4"5@لقرت@ي@لفصص(2)

رحاءشر@توسع@لجنلطينولمعير@لغبتلي@لإقمةسهاتسدومو@لتمقع(3)

حنى@لحلبشيودحض
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فيالرمنبهوألقىوانقطعأمره،اشهىقدلظرهم-فيبأنه-ذلك
ومنالشيان،روايا

عليهمصبتمنا

يتلقونها:ثووسلدسفلانفسه،صيوسفلهميكثفولم

وهمعليهفدخلواة
فنكرون!..له

يعضالقرآنطو@وقد
ولبهنالعرة،بهاتتعلقلاالتيهالأحد@

ولعذبح@ة،أثهمفعرفههكثرارآهموقدسألهمأثهالسياقمنئفهمالذي

بحئ؟عرةأنتمللكاستغرابهأبدى

ئمولاثتهم،وأكرمآواهمطا،نزلاأنزلهمأنهالسياقمنوندرد
@خذ

الأول:الدرسبكلد@دفي

منلكمبأخال@ونيتال:بجهازهمجهزهم)ولئا

سفنفهم
لهذكرواخىواشدرحهمبل!،يأنونتركهمأئههدا

ير

معهمبحضرلمأبيهمأصغرس@حآلهموأنالتفصيل،وحهعلىهم
لأد

دلفايطيقولايحبهأباه
أديريدإئهلهمقالالرحلةبحاجكجهزهم

مذايرى@حاهم

يجىءحي@نصيبكمفسأوفيكمللمشتري@.الكيلأوديأئيرأيتموقد

الإكر@مميسيلقىدلعليهخوففلاالزلاءأكر(أشي@رأيتمةمعكم

يخر@لنزين؟،.وأنا@لكيلاوفيأتيونتر)ألاالمعهي

تعحدواأنعلىأحمالكم،لالطعاموأئقلبحهازكم،3ساجهزإني

ئصدقأعليكم،شهيدأليكونأبيكم،عدحلمتموالذي@خىكمومعكم

هومذاغلاتكم؟بعيرحملوأزيدكمإكر@فكم،وساضاعفلأقوالكم،

ولاعنديلكمكيلفلابهتأتونيلم)فإنعهدبهووفلثشرطي،

تقر

لعدوبخاصةالأصغر-لأخبهمأبوهميضنيهفيعلمونكفوا
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عقباتطريقهفيو)ئماميورا،ليسالأمرأظهروا@ندقديوسف-ن@اب

س
يصئرأولسفرمهيأفدأباناأننظنماالعزير،أثهاقالها:أببهم.ممانعة

قالوا:ةإلفاعلونوإئاإليه،ودتلط@عه،شراوءولكننافراقه،على

لفاعلون،..@اناأباهعهسنراود

منالرغمعلىعزمهم-توكيدمعإقناعه،سيحاولون)نهم
هذه

وإتاأباهعنه)شراودونيحوحي@معهمبحارهعلى@لعقات-

باذلىه..أنهميعلمونالذيالجهديصؤرنراودا9

أئا
يوسص

إخوتهبها"حضرالتيالبفاعةيدشراأنغلمانهأمرفقد

منخليطأتكونوقدوالعلف.القمحبهاا
نقد

صحراويةعلأتومن

كانمضاوسهاهاوالعرالحلردومنالصحراوي،الثحرغلاتمنئخرى

والرحلرحالهم-فيبدسهاغلمانه@مرالأسهاق.فيالتبادلفييستخدم

بها.جاؤواالتيبضاعتهمألهايرحعونحينيعرفونلعئهمالمسافر-متح

إذايعرفينهالعثهمرحالهمفياكهمب@اجعلوالقيانه:وقالة

.9يرجعونلعئهمأهلهمإلىانفلب@

وأبنائه:يعقوببين

ثونكنعان.@رضفيوشيهيعقربلنشهدمصر.فييرس@وندع

ةفيهوماالطربقصو@حدةكلمة

معنافلىسلمنا@لكل،فغأبانانجاةتالواأبيهمبلىرجعوافلئاة

1أيوسف:لحافظون،له@ائانكتل،@خانا 63..

عاجلعمتاعهم،يفكحاأنوقبلأبيهم،علىدخلتهمفيأئهمويدو

منعهتقررقدالكيلبأن

عنهم
فهمالصغير.بأخيهممصرعزيريأنوالمما
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يعدونو3ولهملهليكتالوا@لصغير@خاهممعهميرسلأنإليهطبون

ذاتهفهويعقبم.كهامنأثارقدهذا@لحدأنبدولابحفظه..
وعدهم

له

شجينه:منالوعدأنارهبمايجهرموفإذايرصف!في

4

أبوف:قي،!منعلى@خيهكما@مننكمالأع!أفكمهلنال:ة

منوخلونيوعيدكممنفخلوني

لالهم:وقاليعفوبنفى@ل@المخاوتتسربتلقد
@نلييغي

شتيإممالمنمنكموقعومايوسف@خيهمعجربتكممابعدعليهآنكم
يخرفا@تهبي..إوالرحمةلولديالحفظطلبتأنافإذاضياعه..

..(64أيرسف:الر@حمينأ!أرحموهوحافظا

فتحوا@رعيتهممنوالر@حةالمشو@ر،منالاستقراروبعد
يثتروننمبياالتيبضاعتهمفيهايجدونهمفإفاغحلمنفيهامالئخرجوا

لغحلا!رحافييجدواولمبها،

رحالهم.فيبضاعتهملهموضعإئماقمحأ،ئعطهملميوسف@ن
وكانبضاعقم.فوجدوارحالهموفتحياالكيل،منافغأباناياعاثوا:فلئا

@يضطرهميأللث
أنعليهمالذي@لدرسبعضهذاوكانبأخيهم،@لععة@ل@

غيرأئهمعلىدليلااليهمبضاعتهمردمناتخذوالقدحالأيةعلى

ظالمين:ولا@خيهم@ستصحابمنيطلبونفيماباغين

ماأبانانجاقالوا:أ
نجغي.

أيرسف:@ياارثتبضاعتاهده

6

على@لحصولفيأهلهمبمصلحةلهبالتلريحئحرجونه@خذوا

لهؤكدونو@لز@ر،و@لميرة@ونير@ملناا..الطعام:
حفظعلىعزمهم
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كيلونزد@دلأخيهم:،الكيلبزيادةويرغب@ه..9@خانا)ونحفظأخيهم..

..(65أيوسف:يسير،كيلوذلكيرافقهمأحبنلهممبسوروهوبعير،

كانالئلام-عليهيوسف-أن9بعيركيل@دونز@ترلهم:أمنويبدو

ماثتركليغيكنولممعروف-قدروهوبعير-وسقو@حدكلئعطي

منوكاد@لكيريد.
قوتهاكيظلكيالجدلع@@سن@فيالحكمة

وضححيناالسلام-عليهيعقوب-أنشك
ئكاللنأبناعهأنله

بهمتحيطالتيالعصيبةالظروتإلىونظرأمعهم.أخاهميأخذواحتىلهم

من
ئذايجدلمبالفناعايهد@ممالذيوالجدبالقحط

طلبهبماالتسليممن

مضنية.نفميةآلاممنفيهماعلىلىهأد

شرطأة@باقيابةلتمليمجعلولكئهةكرهعلىالرجلواستملم

الأ@نبهلتأتئنط@لته:منمهثقائؤتونحتىمعكمارسلهلنقال:إ
6،..6ةأيرسف"بكمنحاط

)@االأو@ري،عليئترثواأنيربطكم،قسمابال@هليلنقسمنأي

ئنالأعه:إمدافعتكمتجديولايخهلكمحيلةلاغلباأمركمعلىغبتم

عنكنايةوهوبكم،..ئحاط
يحاطأنإلاعليهم..كلهاالمسالكأحذ

علىو@خدواالحدثان،سمكروهيفجأهمأوالخسباد،فيبكنلمقدزبهم

نقولماعلىاللهقال:ميئقهملتي)فلمافأقسحوا:الميثاق.أنفسهم

.(66أيوسف:وكيل،

يعقوب:وصية

لهخطربمابوصهمالرجلحعلالموثقهذاوبعد
القادمةرحلتهمفي

العزيز:الصغيرومعهم

بنيياوقال:ة
متفرقة.أ@ل@منوادخلواو@حدبابمنتدخلوالا
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منككموما
فيوكلوعليهتوكلتعليهنه،إلأ@لحكمإنشئأ.ا@ته

7،..6أيوسف:"@لمتوكلون

رائعةوصبةمصرالسفر@لىحين،معهاليةيعقوبوصيةوكانت

أنعلىالأبزةعاطفةحمتهلقد@لنبؤة..وحكمةالأبؤةحنانبينتجمع

منهميطلب
الأنطار@ليهم،ئلفتمالاحتىو@حدببمنمصريدحلهاالأ

هدائثير@جتماعهملاخىو@لحسد.،الحقدسهامإليهمفتتجه

@لمكائد،لهمفيدبرواالدنيا،الأغر@ضوأصحابالفضولذويتساؤلات

يشدركجعلته@لنبرةحكمةولكنوالعر@قل..العقباتطريقهمليويضعي@

الخذرو@نالأقدار،بهتجريفيما@لثهحكمةإلىبنيهانظلىويلفتقال،لما

أنينبغيوإنماومكروها،سوءابهالله@أر@فتيلا@ناالانسانعنيغنيلا

حكمةبلى@لنهايةفيمصيرهيدعئئملهيعرضفيماحيطتهالإنانيتخذ

موجودكلعلىالمهيمنالوجود@و@

ش@.الأ@لحكمإنالئلام:أعليهيعقوب-قولهنا@هامرنقف

أئهالقولسياقمنصراضح
يمني

@لذيالقهريالقدريدثه@حكمهنا
الناسيملكفلاقدرهبهيجريالذيالإلهيوقضا@فكاك.ولامهمفرلا

وسره.خيرهبالقدرالإيمانهووهذاشيئا.لأنفسهمفيه

ولامنهمغير@ر@ثةعلىالنلىفييمضيالقدريدثه@وحكم

و@ختيلى.منهمرضىعنالناسئنفذهالذياللاحكمجانبهوالى@ختيلى..

يكونلاكذلكوهذاوالواهي..الأو@مرفيالفتمئلالثرعيالحكموهو

ئنفذونه@لناسأنهوو@حد:باختلافالقدري،حكمهنش@شأنهدثه.الأ

حياتهمفيوعهاتجهنتائجهذ@كهذا@وعلىفيترتينفذونهلا@ومختاري@

ايختلىوحتىمسلمينيكرنوالاالنلمىولكنالآخرة.فيجزائهموفي@لدنيا

راضين.فعلاوينفذونههذا@لثهحكم

@لاياء:541ت@سغ(1)
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أبيهم:وصيةونفذواالركب،وسار

منعنهميغنيكانماأبوهم،أمرهمحبثمندخلواولماأ
د@ه@

من

ولكنعئمنا@لماعلملذوي@ئهتضاها-يعقوبنفىفيحاجةالآشء-

لمأ،..أيوسف:يعلمون،لاكثر@لناس

و@دخلماو@حدبابمنتدخل@الاأبوهم:قاللمالوصية؟كانتفيتم

متهرقة؟@أبر@من

فيوالتملميرالرواياتتضرب
بلضر@رفبلاوتعيد،وتدع@هذا

عنيكفأنيحبالياقكانفلوالحكيم.القرآنيالسياقيقتضيهماضد

أنفينغيقضاها-يعقوبنفمىفيحاجةإلافقط-قالولكهلقال.السبب

والجوأرال@.الذيلالجو@حتفاظأالسياق،أراثهعندماالممسرونيقف

اتقاءمتفرقةأبو@صمندخولهمديويرىعليهم،شئايخثمىكانبأئهيوحي

منعنهميغنيلابأئهتسليمهمعالثيءلهذا
ال@ه

كلهدالحكمشيء.من

ديوحاجةله،شعرخاطرهوإئماعيه.كلهوالاعتمادإلبه،
قضاهانمسه

فتعئمهذاافهعئمهلقدنافذة.اللهبراثةبأنعلمعلىوهوبالوصية،
يعلمون@..لاكثر@ناسولكنأ

غيرةهيأوالحاسدة،العينمويخثاهكانالذياليءهداليك@ثم

كانماأوكائنالهم.الطريققطحهوتتغأووفتحتهمكثرتهممنالملك

للخروجباباوالمصرونالرو@ةيجدأنسرىالموضوعفيشيئايريدلافهو
كلهالقرآنيبالج@يذهبمماوقيل،قالإلىالمؤلرالقرآنيالجومن

في

كثرة

يوسفبلخوةلنلتقيط@اما@لياق،كصاوالرحلةالوصيةنحن

الوصولبعدالمشهدفي

@يم*@ي
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نلاأنا@خيك،إئيةتال@خاه.إيهأيىيوسفعلىدخلطولئا

..(69أيوسف:يعملون(كانوابماتج@

على@طلاعهالمأوى،فيلأخيهيوسفبضميعجلهناالسياقونجد
وميتجل،سبه@خوتهفعلهمافكرئخاطرهمنيتركلأنودع@ه@خع؟أئه

يجث@كانالذيالبيتمنغلمهاكلماالصغيرلهايشكانبدلادكرى

يعجلكنعان.أرضفيوسطهفيعهمكتومةتكونأنيمكنكانفمافيه.

علىدخولهمدوريحدثلمهذاأئهوالممهمالطبيعيينابهذا،السياق

@ولكانشكولاهذاولكنبأخيه.يرسف@ختلىبعد@نولكنيوسف.

بعد@لفر@قلأخيه،رؤيتهوعندعليه،دخولهمعنديوسفسايرخاطر

@تائقمنوهذهخاطر.أولكانلأئهعمل@رل@لسياقجعلهثئم

@لعجب!مذا@لكبفي@لتعبير

@خ@ه-بوسفبينفيهاد@روما@لضبافة،فترةكذلك@لسباقويطوي

بأخيهرليحتفظييمفتدبيرعلىفنطلعالأخير.ئ@هد@لرجلليعرض

كلفيللناصوضر@ربةلهم.ضرصريةثووسأدرصأ@ويتلقى@خونهرينما

زمان

مؤذن:@ئنئئم@خه،رحلفي@لسقايةجعلبجهازهمجئزهم

ك@..أيوسف:.للرقوناثيتها@لير@فكم

ماكأشدو@لمفاجآت،والانفعالاتبالحركاتحافلمئير،مشهدوهو

يعرضها@لىاتعمنصورةهذاأنغيرو@ففعالا،وحركةحيوية@لشاهدتكون

الأخاذ.@لححهذا@لعرض@لتعبير@لفرآني

وهيكلى@لملك-يرصفيدش@لسنلى@@ر@فمن
@لذهبصمنعادة

من@لئجفقعرها@لدشلويشخدم@،للشر@تستخدمكانت@نهاوقيل:

2 8



فييدسهاالمجاعة.تلكفيوعزتهلدرتهالقمح،كلديالأخرئالناحية

بعدوسنعلمهلهدله@ألهمهخاصلتدبيرتنفيذالأخيه،المخعص@لرحل

ئنصرفون:وهمعامإعلانصيغةفيمرتفع،بصشمنادينادي

لسلرفون@..إنكمئها@لعبر@ة

ابناءوهمبالسرقة-يتهمهمالذيالنداءلهذايوسف@خهةويرتح

يب:تينونكر@جهمفيعورن)براهبم-بن@سحاقبنيعقوب

1،..7أيوسف:تفقدون؟اماذاعلبهم-ولتبلواقالوا-ا

هذا@لذيومنهمالحراس@وتجهيز@لرخال،يتولونالذينالغلمانتال

@ذل

2،..7أيوصف:علا@لملقنفقدقالوا:

وهيمتطوعا.يحضرهلمنمكافأةهناك@ن@ل@يفنو@ملن
ثمينةمكافأة

به@لعزيز@ر@نا@لقححمنبعيرأح@لبهجاء@ولس@لظروف:هذهفي

يسرقوا،لم@مبراعتهم،منئستبفنون@لضولكنكفبل.@يزعم(..

فيو@لعلاقات@لئقةيخلخلمذا@لفساد@لذيولبخرحاليسرقواجاؤواوما

واثقين:يقمرنفهم@لمجتمحات،

منعلمتمنقد@لأرض،..فينفسدجتاماعلمنملفدتافهنالوا:أ

مذا.نجترحلاائناونسبناومظهرناحالنا

نماأصلاك@،..أيوسف:سارقين،كناوماأ
يقع

مذامثلمنا

@لتغ.@لفعل

17 4

أيوسف:كاذلين؟،كم@نجزو.@ما@و@لحر@س:@لغلمانقال

في@لمتغكانفقديوسف.@لثه@لهمهاتدسر@لذيطرقينك@فوهنا
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يسرق.مامقابلفيرقيقاأو@ر@شرأرهينةئؤخذ@لسلىق@نيعقوب:ثين

فيمنشريعتهمتحكيمارتض@افقدبالبر@ث@،ئوتنينيوسفبخئكانولما

و@خه:مفل@اقهتدبيرليتمزلكسارق.أنهيظهر

نجزيكذلكجز@ؤه.فهورحلهفيؤجدمنجز@زهقالوا:أ

السلىق.فيلحكمهاشريعتناهيوهذه7أيوسف.الالالمينأ

الظالمين.سوالارق

دالتفتيش.فلريرسف.منوممعمنظرعلىكانمذا@لحواركل

فيشبهةبئيرلاكي@خيه،رحلقللرحالهميبدأ@لى@نحصافتهو،شدته

نتيجة

وعاء@خبم@مناشخرجهانئمئخيه.وعهقبلبرعبتهمفبدأ
6،..7أيوسف:

المرقينبعقوبلأباء@لعنيفةبالمفاجأةالدهةنتصورالسياقويدعنا

يتمخهيتركهبلهذا،عنثيئأيذكرفلاالئتحذين..الحالفين،ببر@عقهم

فييأخذبينمابانفعالاته..@لمئهدرسمتكمل@لتيعلى@لصررة@لخيال

مئايعقوبوأبناء@لنظارةيضيقريئاالقصة،مر@هيببعض@لتعقيب
هم

قيق..هذا@لتدبير@ل@لهثغرناكذلك@يليوسنى..كدناثذلك

ثث@..ةأيوسف@لملقديننىليأخذ@خا.كان@ها

يعاقبكانانما@خذ@خيه،منتمكنما@لملكشريعةحكمفلو

بنحكيمعليهاستولىكماعلى@جهبستولي@ندونمرقنه،على@للىق

@لةدثهتدبير@هوومذاهم.لدينهميئ
دثهكيد@وهو@سبابه.يوسف@لهمي

له.

كان@ن.@للخير@ولثرسو@@لخفاءعلى@لتدبيرفييطلئو@لكيد
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ب@خوتهيحلشروهوبأخيهيحلثرأنهفاالأمروظاهرعليه.غبقدالر

كيداتسميتهفلهذا@ختلىلأبيه.مؤقتا-ولرسؤ-وهوأبيه.@ماملإحر@جهم

@لتعير.ثتئقمنوهوظاهره.@لىوبالإلماعاللفظإجمالعلى

فبدتردلي..يئاء@الأ@نالملق..أ@ينفييأخذ@خاهكانماإ

رأياه.الذيمذا@لتدبيرثل

درجات@نرفعرفعة:منيوسفنالهماإلىالإشارةالتعفيبويتضمن

نال@ما@لىنئاع@..من
الأعلى:هوافهعلمإلى@ن@لتنبيهمععلم،ش

فيكل@وفوق
ثقيق./لطفومو@حتر@سث@(..أبومف:"عليمعلمي

كدناكلكالعميق:إالدقيقالتعبير@لفرآلياممنقصأنبدولا

ثينفيليأخذ@خاهكانمايوسف..
6،..7أيوسف:0،0@لملك

فيالدين،-كلمة،بدلوليحددالنصهذاإن
الموضع-هدا

ماوشرعه@لملكنظامفذوئرعه..@لملكنظاميعني:إئهدقيقا..تحديدا

نظمكانهذا)نماسرقته.جزاءفيشذههو@لسلىقعقودةيجعلكان

همنظامهمتحكيميوسفوقد@رتضى@خغدينه.وشريعةيعقرب

@خيه..رحلفيالملكصهلؤنجدعندماعليهميوسففطئقهاويئمريعتهم،

."@لدين"بأئهاو@ثريعة@لنظمعن@لكريموعر@لقرآن

@لقرنجاهليةفييغيبمو@لذي@لواضح@لقرآنيهذا@لمدلول

وغيرهممسلمينأنفسهميدعونمنمنهمسياءجميعا.الناسعن@لعشرين

من

كلويعدونو@لثانر..على@لاعتقاد)@لدينامدلولبقصرون

و@ليمصرسلهوكتبهبحلاتكتهويؤمنرسولهوصدق@الهوحدانيةفييعتقدمن
دين"فيخلأ@@ويؤثيوشره؟خيرهو@لقدرالآخر

دلها@

دثهلغير@بالحاكمية@قر،هو@لخضوعبالطاعةدينختهتكنمهحا
الأربابمن
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@لملكادين"مدلوليحددفا@لقرآنيبينما@لنصالأرض..في@لمتفرقة

وشريعته.نظامهفهو"@ئهددينوكذلكوشريعته.الملكنظامبفه

@ين"ل@ن
لاصارحتىوانكمثىهزلقد"دثه@

تصورفييعني

كذلكيكنلمولكنهوالثعائر..الاعتقادإلاالجماهير@لجاهلية
جاءيرم

@جصعين.وصلامهاثهصلياتعليهممحئد@لىونرحآدممنذهذا@لدين

كانلقد
ماصرفضشرعه،ماامبالت@وحده،دثهالدبنحنةدائماةيعني

فيبالألوهيةإفر@ثهمثلالأرضفيلالألوهيةشحانه-@افر@ثه-غيره.لرعه
و@مره.وسلطانهوشرعهحاكمينه@يللممى:وحدهربوبيتهونفريرماء؟ال@

@ين"فيهمومنالله!9ديىفيممسين@ائما@لطريقمفرقوكان

نيدين@الآخريروأنوحد@وشرعهافىلظمبدينونالأولينأنالملك!

ويدينونوالشعائر،@لاعتقادفيدئهنئركونأووشرعه.الملكلنظم

اللالغير
والرائع!النظامليب

@لعقدةبديهياتومنبالضر@رفالدينمنالمعلوممنوهذا

تماما.الإسلاية

يجهلونأنهمفيعذرالهميتلمسوناليومبالناس@لترففينوبعض

الهاثبنكلمةإمدلرل
نممنومم

@لثهشريعةتحكيميحلىلونولايصرونلا

@نمنيعفيهم@لدينبمدلولهذانجهلهمو@نير@لدينا.برصفهاوحدها

مثركين!جاهليينيكونوا

يجعلهمهذا@لدينبحقيفة@ابتد@الناسجهلأنكيفأتصورلاوأنا

مذا@لدين!د@ئرةفي

عقيدةحقيقةدناس@جهلفلذامعرفتها.عنفرعبحقيقة@لاعتقاد@ن

وهم@ملهامنيحسبونوكيفلها؟محتنينيكرنونفكيف
@ابتد@يعرفونلا

ئخفف@ر@لاخرفحسابمنيعفيهمتدهذا@لجهل@نمدلولها؟
عنهم

حقيقةئعلمونهملامنكاهلعلىو@هز@رممبتبعاتهموئلقيفيها،@@لعذ@
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والجدللثه،أمرمامتروكعيبيةمسألةهذهولك@بعرفو@ها.وهمالدي@هذا

هوولي@طاثل.بهيروراعهلي@عامةالجاهليةلأهلالأخروي@الجز@في

الأرض!فيالإسلامإلىندعوالذيالثرنحنيعنيناالدي

لشىإنهاليوم.الناسفيهالذيالدينحقيقةتقربرهويعنيناالذي)ن

ثي@
الصريحة.القرآنيةالنصوصوفقوشرعهنظامههواقهفدينقطعأ.الله

@ينليافهووشرعهاللهنظامنيكانفمن
الملكلظامنيكادومن@ا.اثه

مذا.فيجدالولاالملك،دين"فيلهروشرعه

الدين.بهدامعتقدي@يكونوا@نلايمكنالدب@ليجهلرنوالذين

هدابحقيقةوالجاهلالأساسية.الدينحقيقةأصلعلىو@ردمناالجهللأد

الاعقادبذبه.ئعتقدابكونأنوواقعأعقلايمكنلاالأساسيةالدي@
لرع

لناوخيربديهية..ومذهوالمعرفة..الإدر@كعن
الناس-عنندافعأنمن

صنغيرفيوهم
بهم@رحمنكونأرونحاولالمعانير،لهموشلسى@لثه-

من
لناخيروحدوده!..دينهليقررالذياثه

من
انكلهمذا

فيلرع

يرلضع..أوفيه..ليدخلهاافه!ثين"مدلولحقيقةالناستعريف

هؤلاءصلالتبعةمنيعفينالأنهلناخيروللنلىلناخيرهذا

عدمبهجهلهمعنينثأ@لذيبهذا@لدين،@لجاملين
@كلتاقه

في

مابحقيقةحملجهتهمفىوخيرللنلس
فيلاالملكثي@فيوائهمعيه-مم

قداثه-دين
دينومنالإسلام،إلىالجاهيةمنتخرجهمهزةتهزهم

دين@لى@لملك
دله!@

انينبغيوكذلكوسلامه-اللهصلياتعليهم@لرسل-فعلكذلك

ومكان..زمانكلنيالجاهليةمياجهةني@ثه@ل@@لدعاةينعل

وتدنعهد@ليهمالقصير.التعقيبهذابعديوسفنعيد@لى@خيقثئم

يوتوعلىيوسفلهعلى@خيحقدهمكو@منيلاتونه@لذي@لحرجحرك

عدىرئلقينهاعنهم،وئنفونهاالسرتة،نقيصةمنيتنصدونهمفلذاقبله؟من
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له@خسرقفقديرقبنقالوا:يعقوب.أأبناءمنهذا@لفرع
قبل،من

لهشعسرقفقديسرق@ن7،..7أيوسف:
الرواياتوتنطلقفبل..من

وأساطير.وحكاباتنعلاتفيمذاقرلهممصد@تعنتبحثوابتفاسير

يكذبواانيمك@لاوكأئهبميوسف؟بيأببهمعلىنلكقليكذبىالمكأنهم

و@خيهبوسفمنوتبرؤاتحرجهم،النيللتهمةمصر@فعاعزيرعلى

و@جه!بوسفعلى@لفدب@لحفدهم@رواء@لسلىق،

ئدماولمنفهنييوسف@نلسزماو@خاه!يرسفبهاقذفوالقد

7،..7أيوسف:لهم،

ليوحفظهاالفعلةهذهأسر
ومريعلممنها.تلرهئبدولمنفسه،

لهم:قالانما@خيه.وبراعةته@بر@

عند@لهمكاناشربهذا@لقذفائكميعنيشرأتمأ
مى

شتمة.لاحفيقةوهي@لمقذوت-

تقولون.ماوبحفيقة7،..7أيوسف:تصفونابما@ملمو@تهأ

لهدخلولا@طلقح،الذيالاتهامفي@لجدلقطعبذلكو@ر@د

عاثوا@لى@لترثقفي.وقعيا@لذي@لئجرجعادوا@لى@لمرقف

افر@حوبكم،.ئحاط@لأ@نبه@لتأنتلاأب@م:علبهمشذه@لذي

نجذلهيأخذ@نويعرضرنالبه@ر،الغو@لد@لفتى،باسميوسفيسترحمون

أو@حى
بتذكيرهرجائهفيوشتعينونأبيه،لخاطرئطلقهيكنلم@نمنهم

يلين:لعئهوبزهوصلاحهبلحسنه

إنامكانميفخذ@حدناكيرا،ضيخا@باله@نها@لعزيز.إيا@تالوا:

..(78أيوسف:@لمحنيناسنر@ك

يثرقهمأنيريدوكاندرسأ.عليهميلقيانبريدكانيوس@ولكن
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أثراو@شدأعمقوقعهاليكرنوللجمغ!ولالدهلهمبعذهاالتيالمماجأةإلى

في

لظالمون،إذاإناعنده.قاعناوجدنامنإلانأخذ@ن@تهمعاذ@قال:

ول،.أيوسف.

ليى@خاهأنيعلملأنهسارق.سحريرةبرلانأخذأنافهمعاذيقلولم

@معاذ@لته:(1)بدقةالريةباللغةهاالسياقيحكيهتعبيرفعئر@دقبارق.

فيزيالةدثكلالر@قعةالحقيقةوهي6عندمتاعناوجدنامنإلاظخذ@ن
أوتميه..الاتهامتحققاللمظ

ظالين..نكوننريد@نومالظالمون،..إنا@ذاأ

هيوكانت
بعدهاتجدوىلاوعرفرا@نالموقف.فيالأخيرةالكلمة

حينأبهم@ممالفحرج،موقفهمفييفكرونفانسحبوا@لرجاعمامن

برجعون.

@له*@ه

وحيرة:حرخ

منفانصرفوا@لصير،@خيهمتخليصمحاولةمنيوسفينى@خهة

وهمفيه.يث@حرونمجلاوعقدواعنده،
يتناجون.هذا@لمشهدفيفا

انتهراعئايكشفالذيآخرمايخبتإنماجمبعا.يذكر@قوالهملاو@لسباق

إليه:

أبحمتعلموا@ن@لمكرهم:فالنجيا.خلصوا@لئا@شيأسوات
منموئفأعليكمند@خذ

@ته
ماقبلومن

الأرضأبرحفلنيوسف؟نيفرطتم

ه@لت@لقدية@ل@مربةو@للغة@ملهلحة@لبريةتجكلمبوسفكان(1)

كانلئهو@لممهم

لهم.لىتربميخرفر@ابالممريةيغالجهم
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أيكمببىارجعواالححمين.خيروهولي،@ثه@يحكم@وأي،لعبأذنحتى
للغيبكناوماعلمنا،بماالأشهدناوماسرق،ابنكإنابانايانقولوا:

وإنافيها،أقبناو@لير@كفيهاكا@لتيالقريةألوا@

قون،لصاد
(1)
..(882يوسف:أ

بتفريطهميدكرهمكماعليهم،المأخوذبالموئقلذكرهمكبيرهم)ئه

الجازم.قرارهعليهمايرتتئمتلد،إلىهدهويقرنقبل.سيوسففى
الأ

بحكم،لهال@هيقصي@وابره،لهيأفنأنالأألاه،يواجهوالأمصر،يبرح

وينصاع.لهيخخضع

ابنهبأنصر@حةفبخروهأبيهمإلىيرجعياأنإليهمطلبفقدفمأئا

وكانلريئا،كان@ما@نبه.شهدواعلميهماثلكسرق.بمافأخذيرق،

لمأنهمكمابالغب.موكينغيردهميعلمونه،لاالظاهرهذا@أمر@ر@مناك

هموما@ليهم،بالشةغيباكانفذلكحدث،مايحدثأنيتوقعونيكونوا

ياق@ف@لحىل@دكلمةلبفولمنا@لففعلىفي@لقي2@لقصكبص@ولحلق

حلىوا@ليرفدمافانلى@لىسقمم
@

@قلصمرتمهم@ىكله.لاللى@يهم

يرل@

ودرة@فر@مهم،فيساغا@لحقلكلةديجدصما@فمكلهلالكنبل@بهمحلزوا@ىوقد

يجرسررسلبهدا،بكنودلاننمو@لبذ،لةعليها@ث@لةمنيمطعلى@لقم

لصدقرش@..ثلائاضريم.ويزكصرلهبصلقهم

فيصبأبليم.ئمد@لددرمحليا@لى@ي@فدف@مميرسفسخدفهمفيناكيظ

ططغأ
سخديةكلتننمربنها،برنيأ@لبلمتخدسمندصمة@مم@كأكنب@طم

كدروتكاوفينبنفبا@يا@بانا@ناو@ضطر@برعنةفيضحياءع@ى@قني

كاولونبف@ن@نترط@لد:فثلهشلفا

7،..1ةأيوسفعا@يني،

لهيم.من@تمليقموقعيقعلابانهبغول@نماعلىحك@ونو@فمهميقونفا@ئهم
فاك-وفولمحملصا@نوش@.@ه@تا@خبف@لبرةفيفا-فهالمببىلى@بحد@ظ

ى

ساحمن،..كاولونب@ؤمن@لأفى@وصا@نت@برة

مائ@@فه
لختاذ@لترلىلتمص@نظرو@لكدبو@لصدقو@لاطل؟@لحقبين

يم

4عى@لغب 7 5.
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فيكانو)نللغيب.بحافظيى
وهي@لقرية-أهلفليسألقولهممنشك

فيها،كانوا@لتي@لقافلةوليسأل@لكبيرة-للمدينةاسميةو@لق@مصر-عاصمة

فيلتمتار@لغلةمصرتردكانتالكئيرةفالقوافلوحدهم،يكونوالمفهم

@لحجات..السني@

8ء8

بالته:و@لثقةالفظيع..النبأ

أبيهمشهد@مامفييقفهمحتىبهم،الطريق@لسياقويطوي

سريعأ،قصيرارثهإلانمعفلابالبأ@لفظغ.فضرا@ل!وقد@لمفحوع،

فيينقطعلم@لأ@@هصر@ولكنوجعا.شجيأ
أو@ولادهولدي@عليهيرد@ندثه@

ألاأقسمالذيك@رهمفيهمبما@لثلاثة
ثملو)ئهله.اثهيحكمحتىيبرح

الوجيع:القبلمحلكفيعجب

@ن@تهعسى@جميل،ضبر@مرا،أنفكملكممؤلتبلة@قال

3،..8أيرسف:@لحكيم(هو@لعليمإنهجيعأبهمبأتبي

يومفاتهاكلمتهجميل،..فصبر@رأأنفكملكمسؤلتبلا
ققد

فيولكنهيوسف.
يوسفعليهدثهيرد@أنالأملهذا@ليهايضيف@لمرةهذه

@لذيالحكيم،..هو@لعليمإنهفاك..أ@لآخر@لمتخلفابنهفيردو@خاه

في@مربكلويتيو@لاتحانات،@الأحد@مذهصراءماويعلمحاله،بعلم

و@لنتائج.الأسبابترنببفيحكمتهتتحفقعندما@لمناسب،وقته

في@لرجاء)نه@ثغ؟مذا@لرجلقلبجاء@لىأينمنهذا@لعح
@لشع@ر@لذيذلك@رحمته.بوجؤهو@لشعوربه،@لوئيقو@لاتصال@اله،

الو@غمنو@حمقأصدقعدهافيصبح@لمختارفالصفرةقلوبفييتحلى
الأبصار.وتر@هالأيديتلمسه@لذي@لمحسيس
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ايرسفعلىئسفاياوتال:عنهموتولىة
@لحزنمنعيناهوابيضت

..(84أيوسف:كظيمأنهو

يح@للو@لد@لمفجوعمزثرةصورةوهي
وحيدبهثه،ئنؤدأئه

معزل،فيفينمردتجلىبه،ولاحلهالتيالقليهذهثركهلابمصابه،

منتهؤنرلميخسه.لمالذييوسف.الحيب.ولدهفيفجيعتهيدب

علىفتغلبهالأصغر@خيهفيةالجدي@لكبتهبهتذكرهوالذيالسنون،مصيبته

يوسص@!.علىئسفاياالجميل.أصبره

تيضحتى@مصابهفيالكظمهذافئ@رويتجتدحزنهالرجلويكظم

وكمدأ:حزناعيناه

فهو@لحزنمنعبناهوايضتأ

خيةتلوبهميلسعوأنبه،مايرحمياالأبنيهبقلوبالحقدويبلغ

ولاعه،ئسرونفلاالكظيم،الكامدالحزنذلكعليهوحزنهليوسف

الأخير:الشعاعقلبهفيلبطسوايريدونبلبالرجاءةئعللهنهولائعزونه،

منتكونحرضأ@وتكونخىبرسفنذكرتفتأتالنهقالوا:أ

8أيوسف:@لهالكينأ
وير

تذكرتظلنا*صتنكرفحانقةكلمة

جدوى.بلا@سىتهلكأوحزناتذوبحتىعليه،ويهذد@لحزنيوسف،

يعود!ولنذهبتدمنهميؤوسفيوسف

هووحلقه،منلأحديث@كرلافهوبه،يترك@هبأن@لرجلعليهمويرذ

يعلمود:لاماحقيقتهمنويعلمصلتهم،غيربربهصلةعلى

بثط@نما@شكوتال:أ
(1)

منولحدم@ته،@لى@وحزني
لاما@ثه@

..(86أيوسف:نعلمونأ

القلبهذافيالألويةبحتيقةالثمعوريتجثى@لكلماتهذهوفي

ص@ى.فني(1)
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ولالائها@لباهر.الغمر،بجلالهافاتها@لحقيقةهذهتتجلىكما@لموصرل؟

يقطعالذيالطللالمدىوهذايوسفصسالميؤوسالواقعهذا@ن

بعدلهذا@لتطلعبنيهواستنكارأبيه،إلىعي@تهعلى@ضلاحياتهمن@لرجاء

فيشئأيؤثرلاكلههذا)نالثقيل..الواقعهذاوجهفيالطويلاثمدهذا

ومنربهحقيفةمنيعلمفهوبربه.الصالعالرجلشعرر
يعلملاماشأنه

المنظور!الصغير@لواقعبذلكالحقيفةتلكعنالمحجوبونهؤلاء

@لمعرفة.منهذا@للونسبحانه-ومعرفته-لالثه،الإيمادقيمةوهذه

صرعايته،رحمتهوملامسةوقدرمافدرنهوملابةوالشهي@لنجليمعرفة

الصالحين.الببدمعالألوهيةشأن@@ثو@ك

منوأعلمالكلمات:إهذهإن
الحقيقةهذهتجلوتعلمونألامادثه@

مثله،ذ@تمنيعرفهمدافأوتعرضتجلهما.أننحنكلماتاتملكلابما

مافايخدرك
تعني

يعقوب..الصالحالعبدنفمىفي@لكلماتهذه

الأبلغت-مه@امنه-الثتد@ئدتبلغلاالمذ@قهذاف@قالذيوالقب
والمذ@ق!و@لمشاهدةاللص@يعمقأن

وناعهذا،فيفضلهعلىال@هنحمدولكننانزيد.اننملكولا
ما

وير@ه..يبحانه-يعلمه-لهوبينهبيننا

منييأسياوالأو@خي!يحسفتلسىإلىيعقوبيجههمثئم

منظور:د@ئمأوفرجهو@سعةدلا@رحمةدإنعليهما،@لعثورفيالله،رحمة

مننيأسواولاو@جه،ييسفمننتحئسوا@ذبوانجقياة

روح
روحمنبأسلاإثه@لته.

..(87أبرسف:ون،@لكانرالأ@لقوم@ثه

الموصول!!!للقلبفيا

لطففيبحواسكم،تحئسوا@ؤهبوا،،
على@لبحث.وصبروبصر

منبأسوثون
شفافية.وكثردلالة@ثقروحاوكلمةا@رحمته.وفرجهاله
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روحمنالأرو@حعلىيشمبما@لخف@@لك@بمن@لاشر@لظلففيها
دل@

@لكانرون،..@لأ@لفوم@نهرؤحمنببأسلاإنه

بروحه،@رو@حهم@نديةبالثه،قلولهمالموصولةفأما@لمؤمنون

روحسييأسونلانهمف@@لريخة،@ل@حييةبنفحاته@لثاعرون
ولو@حاطاثه

إيمانه،ظلالمنروحلفي@لمؤمن@إن@لضيق.بهمواشدالكرب،بهم

منطمأنينةوفيبربه،صلتهمنأنىوفي
مضايقفيوهوبمهلاه،ئقته

ومخفق@لشدة

الندصي:أبو@لحن@لأشاذيقول

صعب@على@واضحةدلالةتدلالئلام-عليهيعقوب-قصة@نا

لالثه@لصحيحةوالحعرنة@لقويوالإيمان@لعقيدة
عكس@@الحو@منبتي

وشتحدو@لعقول،ة@لفي@وضعافالقاصرالنظر@لماديأصحابيستنتجهما

بالنصروشتئر@لقري@بالف@جوتأ@لجديدفو@لثقة@لجديدالإيمانمنها

@لمبين..

يتجلىبوسف،سوبىةفينعالىحكاها@له@لتيشدنايعقوبفصةإن

خفية،يدأهناكبأنويقينا@زد@د@يحانا@لحوادثتكررتكلمايعقوبأنفيها

لاد@ه@و@نونربية،ونوجيهأغبية،وحكمة
فييفجعهولارزينعليهبجمع

أنهوجدنا@فلامءعليهيحقوب-عننقلوماالأيات،تتبعنا@فاجييئ،

بلعي@ته،فيوأقوى@ملابوسف،بحياةنقة@مظم@لثايخةعد@لحادتهكان

فيبقوا@خخهما@لذينمعنجيمينو@جهيوسفبعوتسيقرعينأ@ئه@يقن

م@ر.

قال:ئب@لفكلهيوسفبأن@بن@هيغبر.ل@اقوله@نظر@لى

ماعلى@لمستعافيو@نجبلفصبر@مرأ@نفكملكمصؤلت@بل
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بنيامينوبقيالحامئةتكررتلماقرلهوانظر@ل@ها،.ةأيومفتصفون،

كناوماعلنابماإلأشهدناوماصرق،ابنك)نأباناا@له.وتالامصرفي

يقتضيالمصريالقانونأنيعلموكان..(8اأيوسف:9حافظينللنيب

فه@ملهيقطعأنذلكومعنىرحلهأفيؤجدمنجز@ؤهةمصرليبقاع@

لماولكنهباثمس،يوسففقدكماويفقده
سمع

الإيمان،فيهقريالبأهذا

هووهذاحح@هما،ميعادحادقدوأنقريبالفرجأنوأيقنالأملوانتف@

ئمرأأنفكملكمسؤلت@لثلبمإلىيحتاجلاالذيالإبماني@لىجدان

أيوسف:@لحكيم،مو@لعليمإنهجميعابهميأتينيأناتهعسىجميلنصبر

83).

عسىأ،"كلمةفيوتأملالثاني،وتولهالأولقولهبينالفرقانظر

منثو@ملمبعدها:التي@لايةفيقالبلمذاعلىيقتصرولم
لاما@ه@

علىوحثهميوسفعن@لى@لبحثحفزهمبلمذاعلىيقتصر
ولاو@خبهيوسفمنفنحئسوا@نبوابنقيخا@له؟أرحمةمنييليالا@ن

روحمنيل@موا
روحمنبيأسلاإنه@ته،

"@لكانرون@لأ@لفوم@ته

7،..8أيرسف:

@لاختلاف،كل@لعقلي@لمنطئعنيختلف@لذيالإيمني@لمنل@)نه

والإخفاقو@لضرباتو@لنكبات@لحو@ال@تزيدهلا@لذي@لميغوهو@لإيمان
وقوة.وفانةصلابةالأالإخفاقبعد

لأن@لعفدة،ونضعفالعزمنوهن@لححن@ن@لناسمنكثيرويعتقد

محفوفةطريقا@ر@فلؤاو@لهولة،و@لعافيةالسلامةحبعلىمفطرر@لإنسان

عدلباثثياك
بالنكباتاصيبو@لإخفاقو@جه@ذاملون،طريقعنها@لي

فيفأخذسياء@لسبيل،عنضل@ر@خطأ@لطريقبأنهو@تتنعالاتجاهغئر

آخر.طريق
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مذا
@لتيالطبقةعلىمنطبقوهو@لناس،عمة@لىبالشبةصحيح

لصحةمقياسأ@لحاضرة@لماثيةوالفاندةالعاجلو@لاننصار@لنجعتجعل

ومنففال:أ@لقرانحذتالطبفةهذهوعن@لعمل،وصياب@لعقيدة
@ن

س

انقلبنتنة@مافيد@نباطمأنيخرفد@صابهحرت،على@هببد@ص

عبم
الحج:أ@لمببن،هو@لخسر@نذلكو@لأخرة،خر@لدفباوجهه

منها،الخيرنالهمابعقيدتهيتمك@لعقيدة،@لضعبفالمخلوقفلك

عنها.وحادتزعزعفيهااوذيفلأا

سمتمكنغيرحرف!علىثهإعبادتهفييصورهو@لتعبير@لقرآني

تلبلةمتأرجحةجديةحركةفييصرره@لعبادففيمتثبتولا@لحقيدف

الفتة،مقعدوجههعلىينقبثئمومنالاولى.الرفعةعندللسقوط

مناخرطر@زاهناكولكنالانقلاب!لهذاتجلمنتمهد@لمتلىجحةورتقه

لاوالإيمان،العقبدةأصحاب
لاووحماسة،نشاطاالأالإخفاقبزيدهم

إيمانا@لمحنهذهفيهمتولدبلبمبدئهم،إيماناالأو@لنكبكالمحنتزيدهم

قدإيمفهمبأنشعرواوتو@لتتكررتفلؤاجديدة،وثقةجديدأ
ليرجح

مبلغبلغهاقدوأئهموقوته،@ثهعظمةعن@لان@لمحنهذهو@ن@لثه،ميز@ن

@ن@حسبتعال@:أبقولهئخاطبيا@نيستحقون@لذين
لنيتركيا@نس

أفايقولوا
وهم

@لذبن@فلبعلمنتبلهممنفتنا@لذبنولقديفننون،لا

@مةأتعالىوقولهكأ..2،أ@لعنكبوت:@لكاذبينأوليعلسصد@ا

حشم
ويعلممنكمجاهدوا@لذبن@فهبعلمولئاتدخلوا@لجة@ن

1عر@ن:آلأللمابرين( 1 ذلكيخر@لى..42
الأيات.من

بأنآمنوا@لخطوبوتو@لتالأزماتو@فدت@ل@حنهذهتكررت@@ذا
هيبلانفاقبة،مصا@فاتليستو@فهاتنصرف،@لستار@@ر@خفبةيدافاك

آلأين،@لكافرويمحقأفوا@لذين@فه@ي@خصربانيةوحكمة@لهية@ر@دة
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1عمران 4 نفوسمفوطنياللمتقين،والعاقبةقربالمرحلأنوأيفنحا1

وماضعفواوماد@ه@@بيلفيلما@صابهموهنوا)نماةوائبكالصبرعلى

1عمران:آلأتكانوا@@@ بأصحاباللاثقالكريمالموقفهوهدا(46

وطالتالجووقتمالأزمةاشدتفكئمابالمبدأ،والاقتناعوالإيماد@لعقبدة

و@نقرب،الفرجأنالمرابطونوليعلم@لعقيدةأصحابفليحلمالمحنة،

أياموطولالأزمةشدةوبقدروطولهاالمحةعظم@قدريعظمالضز

اللاء!

@ة.@لسا@الحلقة

عجيبة.مفاجأة

فييفكرواوأنأبيهم،رغبةالىيعفوبأبناءيستجيبأنطبيعيأوكان

فلميوسفأماالصغير.@خيهملاسترجح@خيرةمحلإلةفيمصرإلىالرجوع
@لمميين،حكمفيأصبحقدنظرهمفيلأنهعنهالبحثفييفكروا

إليه.يصلواأوعليهيعثروا@نعنلضلاخراعهيعرفيالنهيهاتوميهات

المجاعة،بهمأضرتوقدالالثة،للمرةمصريوسف@حوةويدخل

بهالرونلديهمالباقيماهيرديئةيضاعةوجاؤواالنفو@منهمونفذت

قبل..منعليهاكانواالتيغيربحالولكىيوسفعلىويدخلون@لز@د،

وشكوىسبق،مافي@حا@ثهمفيئعهدلمانكلىحديئهموفييدخلون

فعلتماعلىتدلالمجاعةمن
الأيام:بهم

وجثاو@ملنا@لضر،مئاأثها@لمزيزيخاقالوا:علبهدخلوا@لئا

@ته@نعلبنا،وتصذقلنا@لكيلفلىفئزجاة،ببضاعة
@لمتصدقينايجزي

م@(..ريوسف:

وللدهرتقلبات،وللايام@ليك.الأيامأعادتناقدهايز:الضأيهاقالوا:

9عىلحص،@لجلد@لسلرن.@صجلةلخة.@وسةمد(1) 5
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مالقددعرة..للأيامإنلكد.و@لعيشرقيق،والحالخلكنكبات!

جثناكوقديديك.بي@والاستكانةالضراعةمقفنقفوعفناالبلاء

عليا،ونصدقإلينا،فأحسىكريم.محسنالأيقلبهالاردلةببضاعة

وأشحانأ!لواعجأبيهصخففتقدتكونبذلكفإئك@خينا،بتسريحوأمنن

الأعلى؟المثل@ليهيطمحمااسمىيوسفبقصةبلغقداللهكانا@@ق

انيرسفافنلقدوالدة،البلاءعلىوالصبربالقضاءو@لتليمالإيمانمن

بهمالأمرللغعندماوفلكعنلهمويكسفنفسه،عنلإخوتهيعلن

الحدهذا@لى
والانكسار.والضيقالاسترحاممن

العزيز،ثحرتثليفيالمضيعلىقدرةبرسفنضفيتبقولم

المفاجأةوقتوحانالدروس،انتهتفقدشخصيتهبحقيقةعنهموالتخفي

بالحقيقةالإفضاءدييترفقهوفإفابال،علىلهمتخطرلاالتيالكبرئ

عليهبطلعولموحدهم،يعرفونهالذيالبيدالماضيإلىبهمفيعود@ليهم،

ةافهالأ@حد

ماعلمتمملقال:إ
يي@نعلتم

إ!إجاهلونإ؟أتم@ذوئخيهف

8أبوسف 9

وكانالعلم..وعدهالحكمةيهوألطفه!!الأسلوبهداما@كلظم

آفانهمفيصرنونحن.يوسفالأيعلمهلاالسرهذا@نيعلمونالأخبرة

لملحئهموجهملامحلهمولاحتنبرانه.منشيئأيذكرونلعلهمصوت

ديوانتمعوشياته.وأثهتهمصرعزيزسمتفييرونهاوهماليهايلتفت@ا

بعيدةمنخاطرنفوسهم

0(90أيوسف:يوسنى؟ثنتأئنكقالوا:إ فالآنلأنت؟!أثد0

الرجلفلكفي@لصغيريوسفظلالوآذانهموجيارحهمقبوبهمتدرك

@لكبير..
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قدوهذا@ض.يوسف.أنانال:أ
من

ويصبريئقمنإنهعلينا.ا@ته

لانذ@ته
9أيوسف:@جر@لمحننأيضغ

وقعوقد
أنببالهميخطرلم@ذعجيبا،موقعانفرسهمفيالإعلانهذا

نهالامورتبدأالذيالعزيزمذايكون
الذييوسف،أخاهمهو@ليهوتنتهي

النسيان.غيابتفياستقرقدأثهوظنوا@لجب،غيابتفيألقوه

بما@جمالفيوئذكرهميوسفلهميعلنهاعجةمفاجأةمفاجأة!

افىنةيذكرأنسوىيريد.ولاالجهالة..فنعةفيوأخيهبييسففعلهه

الجزاء.فيافىوعدلو@لصبربالقووالمنةهذهئعللاوعلى@خيه،عليه

ألوانوتبرزالمكموف؟السرلمحمئمةفيالكريمالقرآنمعونقف

وكأئهاالمفاجأة،@حياءعرضقوةفيشديدلونيظهرمتناسقة،مند@خلة
يجريومشهديقع،حادث

وفيالآن،أمامنا
لاوتروىقصةلااللحظة،هذه

العيون.لهاوتذرتالمفاجأةلهذهالأفئدةفنرتعشمضى؟قدحادثا

ينطلقالمئهد@لصعب،فيالشخصياترسمدييبدوآخرلودويبرز

يرسففهؤلاء@خهةوالانفعالات..@لراطفتخثلفييبدولونبجحاره

والخجلالخزيوئجئلهمبيوسف،فعلراماصررةوقلوبهملعيونهمتتمئل

معهمكريماجهليا.وقدبهمحليأوقد@سلىوا.بليهمئحنايو@جهونرهم

مثل@رهم،واضطربتألوانهم،فاققعتكريم.غيرموقفامنهوقفماوقد
وخوفا:هلعانفوسهمواهتزت

لخاطئينأكنا@انعلينا،اقهأنركلقدتالتهقالوا:أ

لهاللهإيثرمنيرونهلماوتقريربالذنب،و)قر@ربالحع@يئة،

لكرموموو@لعفو..بالصفحيوسفيقابلهوالتقوى.و@لحلمبالمكانةعليهم
وأنهى@لموقفبزلتهم،بكافئهمأنمنصدرأو@ومعخوفهم،ئطيلأنمن
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فعلتهم.علىلامهمفما@لكريمالرجلدئيمةالمخجل

كمابالنعمةالابتلاءفييوسفوينجح
الاتلاءفيقبلمننجح

منكانإنهبالدة.

@لز@حمين،أرحمومولكم،@ثهيغفر@@ليوم.علبكمببثرلافال:إ
..(92أيوصف:

الأمرانتهىفقداليوم.نأنيبولاخلخدةلا
لهتعدولمنفسيم@

بلىالحديثيحولثموهو@رحمبالمغفرةيتولاكمواللهجذ@ر.

تبثيره.إلىئعجلفهوالحزن.سعيناهابيضتالذيأبيهضأدآخر.شأن

بحسمهأ@وماحزن،منبقبهغلقماك@إلىمعجللفائه.@لىمعخل

كلال:منبصرهأصابوماضىمن

وأتونيبصيرا،ييأ@يوجهعلىفألقعهذا،بقميص@ذهياإ

9ةأيوسف@جمعين!بأهلكم 3"..

ممافلكالكلبل؟لصرهأبيهعلىسنردرائحنهأنيوسفعرتكيف

لالهاوماالخارقة..لعلالحالاتمنكئيرفينصنعوالمفاجلقاثه.علمه

رسول؟نبيويعقوبرسوللىويوسفخلىقةتكون

وأهلهيعقربقدومبعدمصرفيإسرائيللبنيجديدةمرحلةوتبدأ

..9@جمينبأهلكم)وأكني

أمل

ننتهيحتىمفاجأة،بعد@لقصةفيمفاجأة@مامنصاللحظة

الصغير:الصبيرؤيابتأوي@المنيرةئاهدما

لولا@نيوسف.ربحلأجدإئي@بومم.قال@ليرفصلتولئاة

4،..9ةأيوسف!9ئفدون

2 9



يوسفأن@حدبالعلىيخطرفماهذاالأشيءكليوسف!ربح

الئغمذايشمهاريحالهو@نالطويل.الأمدهذابعدالأحياءفيبعذ

لولا@نخرت:أشيئتقرلواانلولايحم@.ريحلأجد

البيد.الغائبربحمنما@جدهمعيلصذقتمتفئدون،

فصلت؟أينومن@لعير.فصلتنذ@قيوسفريحونجذيعقوبكف

رائحةشئموائهمصر،منفصلتمنذإئهاةينبعضيقرل

كانفربماعليه،دلالةلاهذاولكنالبعيد.مذا@لمدىمنالقميص

@لىواتجهتكنعان،لىضفيالطرقمفارقعند@لعيرلصلتلماالمقصود

محدود.مدىعلىيعقوبمحلة

كيعقوبلنيتقع@نيمكنالخوارقمنخارقةأنتكرلابهذاونحن

مدلوكحدودعندنقفأننحبأئنامالكماكلكيسف.نبيناحيةمن

سندذ@تروابة@والفرآنيالنص
وفيصحيح.

شدف@تروايةتردلمهذا

ولكنالمفسرون!يريدهالذيالمدىهذاتعطيلاالنصودلالةصحيح.

رائحةمنوجدمايجدوافلمربميعندلهمالهميكنلميعقوبالمحيطين

بيحف،ضلالكفي@لقديم!..ضلالكإنكتا@ته.ةقالوايوسف:إ

يعيد.لاالذيمذهبفمبوقدلانتظلىهوضلالك

اخرى:مفاجأةوتتبهاتقع،البعيدةالمفاجأةولكن

أيحف:بصيرا،فارتذوجهه،علىئلقاهجاعر@لبئيرفلما@نأ

9

@@رتد@ومفاجأةلقياه.وقربيوسفعلىوهو@لي@

ئعلمهماحقيقةيعقوبيذكروهناعيناه..ابيضتبعدماالبصر
تلكربه.من

يفهمع:فلمتجلمنبهاحدنهمالتي



من@ملمإئطلكم:@تل!ئلم@تال:
أيوسف:تعلمون؟،لاما@ته@

أبوسف:خاطنبن،كاإناذنوبنالناابانا@ستغفربا@قالوا:9،..

"

بعد،لهميص@لموأئهبيه،شيئامنيعقوبقلبفيهنا@نونلمح

@تال:ويستريح.وشمكنيصفوأنبعدلهماثهباستغفارتجعدهمكان@@ن

8،.9أبوسف:هو@لغفور@لرحيم،إنهرئيلكم@مننفرسوف

إنسفيقلب@لى@ئرةمنتخلولاسوف!"بكلمةعلىتهوحكاية

مكلوم..

@لسابعه.@لحلقة

توالنهائطالمثيرالمشهد

في@لسياقويمضي
لنتقيوالمكان.@لزمانفيطويالقصة.مفعآت

المنير:الئؤثر@لمئهد@لنهائيفي

مصر@دخلياوقال:لبويه.أ@ى@بييسفعلىدخلوافلئاأ

..(99أيوسف:0،0أمنينشاء@لنه@ن

لهويا
الأسوبعدالأيام.وانقضاءالأعر@مكربعدشهد!من

الئوقوبعدوالابتلاء.الامتحانوبعدوالضيق.الألموبعدوالقنوط

@لظمىء@لثديد.و@للهف@لكامدوالحزن@لمضني

لهيا
و@لدموع.و@لفرحو@لخفقاتبالانفعالحافلمشهدمن

لهويا
ضمير@لغبفيذلكالقصة:بمطلعموصولختيرمئهدمن

بينويوسفالحياة.واقعفيوهذا
يشاه:ولااثهيذكركلههذا

مصر@دخلواوتال:أبويه.أصى@ليهيوسفعلىدخلوانلئاأ

أمينا..شاء@ق@ن



أبويهرفعوقدله-كوتهسجودفييديهبينتمويلهاويرىرؤياهويذكر

والقمروالثسىكوكاعثرالأحدر@ىكماعليه-يجلسالذيالسريرعلى

له

هذاأبتياوقال:سجدا،لهوخرواعلى@لعرفي،@بويهورفع

ر-ممطجعلهاقدقبلمنرؤيايتريل

وجاء@لسجنمن)ذ@خربخيمميوقد@حنةأعليهدثه@نعمةيذكرثم

أيوسف:9@خوتىوينبيني@لثيطاننزغأنبعدمن@لبدومنبكم
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لمالطفرئحط)إنمئة:لتحقيقتدبيرهفياللهلطف

لها:يشعرونولاالناسيحسهالاخفيةودقةبلطفمثيئتهيحفقلاع@..

1ةأيوصفالحيم،العليمهو)إنه يعقوبقال@الذيالتعبير@ذ@0

القصة:مطلعفيرؤياهعليهيقصوهو

حتىوالختامالبدءليتوافق6،..أيوسف:حكيم،عيمرثكإن@

العبلى@تفي

ينزعيوسفشهدالمثير،الأخيرعلى@لمشهدالستلىيسدلأنوقبل
والرغدوالسلطان،والجاهوالابتهاجوالفرحةوالعناقمى@للقاءنفسه

فيوهودعيثه-كلاكر!ال@اثحرتجغفيربهبلىليتجهوالأمان...

اللطان،اثهة
يلحقهوانمسلمأربهيتوفاهأنالأحلام-تحقيقفرحةودي

فاطرالأحاديت.تأويل!منوعئمتني@لملك،منأتيتنيقد

و@لحقنيمسلماتوفنيوالآخرة.الدنيانيوئط@نتوالأرض@@لئماو@
1يومف:ألحين،لضابا 0

..،1
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رب
منآتيتنيقد

منفذلكوماله.وجاههومكانهسلطانهالملك
نعمة

الدنيا.

فذلكزؤاها.وتعبيرمآلاتهابلار@كالأحاثيط..تأوي@منوعئتني

@لعلم.نعمةمن

واعددها..@فكرهاربييانعمتك

ولك@فرها،وبيدكخلقتهابكلمتكوالأرض،..ماو@تفاطر@ل@أ

أهلها..وعلىعلبهاالفدرة

و@لمعين..الناصرففتوالآخرة!..@لدنيافيولئيأنتة

قدرتك.وهذهنعمتك.تلكرث

هوما@صألدإئيرثمالأ.ولاصحةولاسلطاناأسألثلاإئيرث

أبقى

..@بالضالحينو@لحقنيمسلما

الأهلو@جتماع@للقاءفرحةوتنرارىوالسلطان،الجاهيتيارىوهكذا

يحفظ@نربه@لىيبتهلفردعدمشهدالأخيرويبدو@لمشهدالأخيان.ولمة

يديه.بينبالصالحيقيلحقهوأنإليه،يتوفاهحتىإسلامهله

الأخير.الامتحانفيالمطلقالنجع)نه

الموحية:واللمساتاللفتات

@ئرناالتيالتعقيباتنلكعليها.لتبدأ@لعقيباتيوسفقصةانتهت

واللمسك@لمتنمعةاللفتاتمعهاوتجدأالقصة.عنأثناء@لحديثفيإليها

وفيالنفس،أغهلروفيالكونصفحةفي@لموجةو@لجولاتالمتعدثض

فيفنأخذالمعلوم.الحاضرصراءالمجهولالغيبوفيالغابربن،آثلى

معلم.هدفذوترتبوهوالقرآني.السياقفيترتيبهاحسب@ستعراضها
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@لىبالىحيقريث@تكذيبيو@جهو@لمباشرالأولاقعقيبإن-

منمأخيذبتقريرجحاكهرمول
@اللهرسوليكنلمالذيالقصصهذا

وقائعه.حاضرا

ثئممحئديفيهملأالذينالقمبينمتد@ولةتك@لمالقصةوتلك
@لقصة،أشخاصمنلاموهاالذينالأيعلمهالمأسراروفيهاإليهم.ئعث

ليه:تعالى@دقول@لقص@تقديمفيسبقوقدون.بهمنجرتوفد

وإنن،هذا@لفرأبما@رحينا@ليك@لقصصئحسنعليكنقض@نحن

3،.أبوسف:@لغافلبن!لمنفبلهمنكنت

علىختامهاويعطفتمامها،بعدالقصةعلىبعفذاهولها

ذلد
@ذ@جمعوا@مرمملديهمكتوما@ليك،نوحيهالنيبأباءمن

1أوسف:ون،يمكروهم 0

..،2

@لمؤلر@تمنئيحيافؤثرايؤلفانالنحوهذاعلىو@لتعقبوالتقديم

فيونوكيدهايعرضانها،التيالحقيقةلتقريرالقصة،سياقفيالكنيرة

والتكذيب.الاعتر@ضمو@جهة

تعلمه؟لاالذي@لغيبمنالسياقفيمضىالذيالفصصفلك

كنتوماإليك.بالفيمم@غيأكانائهوحيهوآبةالكنوحيهولكننا
@ذمعهم

القصةعنهتحدئتالذيالمكرفلكيمكرونوهمرأيهم،واتفق@جتصعيا

ئدبرونوهمبأبيهم،يمكرونوهمبيوسف،بمكرونوهممهاضعه.في

وكذلكبمعنى@لتدبير.المكرمنوهونجياخلصياوقدبعد@خذ@خيهأمرهم

هناككانما
وهمالحاشيةرجالناحيةومنالنسيةناحيةسبيه@فمكرمن

هوإنحاعنهلتحكيحاضرهكنتمامكر@ولئككليودعينه

ئنه@لورةسيقت@لذي
بينمن

@لعقيدةهدهتضايامئتثبتما



الكثيرةالقصةثاهدفيمتثرةوميوهذا@لدبن،

-

أمروتهويرالر@رسولقلبعن@لتسريةفلكيعصثئمومن

الأياتعنوعماممو)صر@رهمعنادهممدىوبياننفسه.علىالحكذبين

@لك@ن.كتابفي@لمبثوثة

واللفتاتص،و)يماء@لق@@لوحي،ئبوتمقتضىمنطلقد@

لهدونوهمالقران،بهذاالناسيؤمن@نالقلوب،تحركالتيواللمسات

أكثر@لناسولكنيسحعرن.مامنهيسمعوننئم@حاله،ويعرفون@@لرسول
فلاال@يدصفحةفيالمبثوثةالآياتعلىكذلكيمرونوهميؤمنون.لا

كالتمدللا،يدركونولا@ليها،ينتبهون
يرىفلاوجههصفحةيلويي

ما

وممبغتةيأخذهمتد@لثه@وعذ@يتظرونهالذيفمايو@جهه.
يشعرود.لا

منعلبهنألهمومابمؤمنين.حرصت-ولوكثر@لناس-@وما

ونيمروالأرض@ل@ماو@تفيأيةمنوكأفيللعالمين.ذكرالأموإن@جر،

ائنأفومثركون.وهمالأباتهكثرهميؤمنومامعرضون.عفاوهمعليها

منكاشهتأتيهمأن
عذ@

@
وهمبغتة@لساعةتأتيهم@واق

يشعرون،لا

الخيرإيصالفيرنجةقومميإيمانعلىحريصأجم@@لرسولكان

وعذ@بنكد@لدنيامنالمثركينينتظرمئالهم@رحمة@ليهم،بهجاء@لذي

ينهيلهم،و@ح@بطبائعهم@لخبيرالبئر،بقلوب@لعليماللهولكنالآخرة.

لأتهم-الإيمان،@لىالمشركة@لكثرةيوقلنإيمانهمعلىجرصه@ن@ل!
فيقالكما

فهدامعرضين.الكئيرةالآيكعلىيمرونالآيات-هذه

فيالمبثوثةبدلائلهيمعرنيجعلهمولاللإيمان،يؤهلهملاالإعر@ض

لآا

دلنالهداية؟على@جرامنهمتطبفماايمالهمعنلغني

مقابل:ولابلا@جرلهمئبذلوهيلعحيب،عنهاالإعر@ضفيشأنهم
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للعالمين(..فكرهو@لأ@ن@ج@،منعلبهنسألهم@وما

مبذولةوميوبصائرمم،أبصارهمإليهاوئوجه@له،باياتتذكرهم

يعجزتلهائمنولاقبيلة،ولاجنىولالأمةلا@حتكلىفيهاللعالمين،

فيمتاز@حدعهيعجزلهاشرطولاالفقراء،علىالأغل@فيمتاز@حد،

شاملةعمةومائدةللعالمين.فكرئهي)ئماالعاجزين.علىالقادرون

يريد..لمنمعروضة

عنهاوهمعليهايمرونوالأرض@ال@ماو@فيأيةمنوكئبنأ

معر

تضاعففيمبثيثةكثيرةوقدرتهووحدانيتهاللهعلىالدالة

ونيمرالأرض.وفي@السماو@فيوالبصائر.للأ@صارمعروضةالكرن@

وهيالنهار.وأطر@فالليلآناءمساسصبععليها
تدعو@لناستكادناطقة

والعقرل.@لقلوبتخايلموحيةو@لمعر.العيرنتياجهبرزة@ليها.

العميق.)يقاعهايحسونولادعاعم@يسمعونولايرونهالاولكنهم

الظلفيتأمللحظةومغيبها.الئسىمطلعفيتمللحظة@@ن

و@لعينالز@خر،الخضمفيتأمللحظةيزيد.@وبلطفينقصالممدود

فيتأمللحظةالروي.والنغ@لفو@رف
@لاعم،والرعمالنايقيالنتة

فيالسبح@لطائرفيتدللحظةالهشيم.والحصيدالمتقحة،والزهرة
وسائر@لدائب،و@لنملو@لدود@لسلىبالماء،في@لسبحو@لسمكالفضاعط

@وصبحفيتأمللحظةو@لهوام..والخر@تالحيرانمنوالأمم@لحثمو

فيها@لقلبيتسمعو@حدةلحظةالنهار..زحمة@رفيالليلهدأةفيمساعي

العجيب.الوج@هذا)يقاعات@ل@البئ@ري

الإدر@كبقثعريرةالقلبهذالارتعلث@لكافيةو@حدةلحظة@ن
عنهاوممعلبهابمرونولكنهمأالمستجب.و@لتثر@لرهيحه

الأكثرون!يؤمنلالذلك.."معرضون
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منصررةلي@لمثرك-يدسسمنهمكثيربؤمنون،الذبن

عنتنفيثاثمةيقظة@لىيخجالخالصفالإيمانقلو@هم.بلىصوره-

الأرضهذه@اعتبلى@مناعتباروكلشيطايخة،خالةكلبولأولاالقلب

سياه.ثونلهخالصةللأ،كلهالتكونتصرف،وكلحركةكلفي

على@لسلطانقضيةفيكملحسم@لىيحتاجالخالصوالإيمان

سبحانهءدثه-الأدين@نةالقلبفيتجفىفلاوالسلركالتصرفوعلىالقلب

لمار@ذلاالو@حد@لذيللمولىالأيةعبر@لحياةفيتجقىولا
يد:ير

وهمالأبا@تهكرهميؤمن@وما

حين@لن@ىطيةعنعميقةحقئقمنتحملبقدرمائؤثرإيقاعوهي

النفحىمنلكيرالعميقاقصويرهوفهذاالصحيح.ال@هبدينيديخونلا

وماالت@يدإقضيةفيتحسململأئهابالرك،الإيمانفيهايختلط@لتي

وهمإلأبا@تهكئرهميؤمن

واثشباء@للأحد@تفريرهمفيالأرضهذهفيمسقيمةفركون

@ر@لضر@لنفعنياللهتدرةمعالأسبابمنشأثركونوالأئحاص.

اكقرةغيرلقوةالديخونةفيمثركونسيلا.
منيستمدلاأوثجهحاكمس

علىعباث@منبغير@لثهيتعلقرجاءفيمشركونسحاه.دوناللهشرع

فيثركونتفدير@لاس.إلىالتطلعيش@هانصحيةفينركونالإطلاق.

فيهائلحظعبادةليئركوندلة.لير@ولكنضرثنعأونفعلتحقيقجهاد

من@خفىفيكمالرك9يث@:اللهرسوليقوللذلكوجهمعؤجه

"النملب@

@ر@@لبئضهتفال.بر.سمحقلعنل@صد-@ربحلى@لوصر-@لحافظ@و@.(1)

.@@الهرسولسبكر@لصئيق@برحدضنيفال.
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الخفي:هذا@لثركمننمافجالثريفةالنبويةالأحاثيثوفي

من"عمر:ابنروايةمنوحشه-الترمذي-روى
فقدا*بغيرحلف

قالقال:عهافىرضيمعودابنعنوغيره@ودوأبر@

"شركوالتمائمالرقىإن"@ث@:اللهرسول

قالقال:عامربنعقبةحديث@حمدسالإماممسدوفي

أشركا.فقدتيمةعثقمنافى@:ارسرل

أنا@لثه:اليقول@كل@:اذرسولفالقال:بإسناده-مريرةأبيوعن

نركتهغيريمعيفيهأثركعملاعملمن@لثرك،عنالركاءأغنى

@حمدالإمام
سمعتقال:فضالةأبيابنسعيدأبيعن

اب@"يقول:يتىاقهرسول
جمع

يناث@فيهريبلاليرموالآخرينالأولينالله

منثوابهفليطلبدله،عحلهغملليأشرككانمنمناد:
كيرالله،عند

الثرك!.عنالثركاءأغنىاللهفإن

ناث@-يل@@حمد-الإمام@روى
يصرواللهرسولأنلبيدبنمحمودعن

الأصغرالركوماا:الأصغرأالئركعليكمما@خات@خوفبن"قال:

الناسجاءبناالقيامةيومنعالىالمحهيقول@لرياء."قال:ال@ه؟رسولبا

تجدونهلفانظرواالدنيافيتراؤونكتمالذينإلى@نمبوابأعمالهم:

جزاءإ؟.سعندهم

فهللتحرزالدائمةاليقظة@لىيحتجالذيالخفيالركهوفهذا

الإيمان.ليخلص

منشأنفياللهلغيرالدينونةوهرالظاهر،الواصحالثركوهاك

ئجاثللاالركفينصوهواله-يتحاكمشرعفيالدينونةالحياة.شزون

ولملرعها@لناسومياسماعيادكاتخاذالتقاليدمنتقليدفيو@لدينونةعليه-
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الترمنبهما@مر@ثهيخالفالأزياءمنزيفيوالدينخةيثرعها@لثه.

مثلفيوالأمرنستر..أناللهشريعةنصتالتي@العور@يحددأوويكث@ف
طاعةيكونحينبالمخالفةوالذبالإثممنطفةيتجيز@ثزونهذه

سائد@جتممكيلعرفودينخةوخض@ا
الياضحللأمرونركا@لعبيد،صغمن

لأنهيكونولكهفنبأ،يكونلاعندئذإئهربمنالصاثر

@مرالناجةهذهمنوموأمريخالفيخمااقهلجرالدي@علىيدل

مثركون،وهمالأبال@هكرهميؤمنهوماةاللهيقولئنموص

يخرهموتثمملالجزيرة،فياللهرصرليو@جههمكانمنعلىتنطبق

المكان.وتيرالزمانتتبععلى

فيالمحروضةاللهآبئعنالمعرضرنئرلئدينتظرهالذيفماوبعد
عليهايألرنلاآياتعنبحد@كلراضهم@لرجيد،صفحات

@جرأ؟
ينتظرون؟ماذا

غاشةنأتبهمئنأنأمنواأ
من

عذ@
@

وهمبقة@لساعةتأتيهم@و@ته،@
ون؟يشعرلا

ومي
عاتجةولجذرواغفلتهم،منلإبقاظهمهم،لملصقويةلصة

@لفدثه@عذ@بفإن@لفنلة.هذه
@سظةثحاممقد@حه،حكدهيعلملاي

اليمفبطرقهم@الأبو@علىالساعةتكرن@ربماوتشملهم،تلفهمبغاشية

وهمبغتة@لمخيفالرهيب
يعرون..لا

يدريولااذن،ولاعينإليهتمتدلا@،الأبو@مرصد@لغيب@ن
@حد

@لغافلرن؟يأمنفكيفاللحظة،سيكونمانا

الآيكوكانتالرسالة،دلليحملالذيالقرآنهذاآياتكانت@@ذا

عليهايمرونوتلكهذهكفتا@تمعروضةالكونبهايحفل@لتي
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الأكثرون.وهمخفياأوظاهرأشركابال@ةويثركونمعرضون@عهاوهم

تأثرونولاينحرفونلااهندى@هديه،وسطريقهفيماص@فالرسول

با

بتجيهالمحي،المؤثرالعمقالبهيرالإيقحيجيءوهنا

علىوالمفاصلةطريق،كلعند@اوإفر@طريقهتحديىإلىيروالرسرل

الفريد:الواضحأساسا

أنابصيرةعلىد@هئدعو@لى@سي@ليهذهقلإ
ائبعني،ومن

أناومااتسوسبحان
1أيوعف:@لئريهن!من 0

..،8

لامستقيمة،و@حدةس@لي(..هذهقل:أ
ولاشكولافيهاعوج

أنابصيرةعلىا@تهإلى)ئد@شبهة..
هدىعلىفنصاتجعني،ومن

من
ومجرفة،بصر@ثد@كعلىفيهاولسيرجيدا،طريفنانعرفونور.المحه

لا

اثه-نزهالمستنير.البميراليقينفهونحدس.ولانتحس@،ولانجطه

به:يثركونالذينونتيزصوذمزلوننفصلبألصهية،بليقعماسبحانه-

أناوماأ
فمنطريقيهذهولاالركظاهرلاالثركينإ..من

المستقيم.طريقيفيسئرفأنايخمألمومنفليتابع،شاء

مىلهمبدلاال@هإلىالدعحةوأصحب
أنلهمبدلاالتمئز،هذا

أئةأنهمئعلنما
بسلكولاعقيدنهم،يحتقدلاعم@يفترقونوحدهم،

يختلطون!ولاويتمزونلقيالمح@هم،يدي@ولامسلكهم،

فيئتميعوروهمدين،إلىالدينهذاأصحابيدعواأنيكفيولا

اليوممنذلهمبدلا)ئهقيمةذاشيئأنؤديلاالدعرةفهدهالحاهلي.المحتمع
خاصبتجمعيتميزواوأنالجاهلية.غيرآخرشيءأنهمئعلهاأنالأول

انفسهمئميزواأنبدلاالقيالةوعن@انهالمنمزة،العفيدةآصرته
أيضا!الحاهليالمجتصعقياثةتمنقياديميزواوأنالحاهليالمجتمعمن

القيادةظلفيوبقاعع@الجاهلي،المجتمعفيوتميعهماندماغهمإن



الذيالأثروبكلعقيدتهم،تحملهالذيالملطانسكليدبالجاهيقي

تئة@نيمكن
للدعئتكرن@نبصكنالتيالجاذبيةوبكلدع@هم،

ة.لجديدا

@وصاطفيالنبرلةالدعهةهرفقطمجالهايكنلمالحقيقةوهذه

نغبتالجاهليةعاتكلماالدعئهذهمجالهومحالهابن

مقوماتهافينخلفلاالعثرينالقرنوجاهيةالنلس..جاةعلى

الدعئواجهنهاأخرىجاهبةكلصالمميزةملامحهاوفيالأصيلة،

النلىيخ!مد@رعلىالإسلامية

المجتمعفيالتمغطريقعنشيءإلىيصلونأئهميطنونوالذين

المجتمعاتتلكخح@منالاعموالتدصالجاهلية،والأوضحالجاهلي

هذهطبيعةيدركودلاهؤلاءالإسلام..@لىبالدعئالأوضاعهذهخحلومن

القلوب!..تطرق@نيبغيكيفولاالعمدة

عنهانهمعنيكشفودأنفسهمالالحاثيةالمذاهبأصحابإن

عنحانهمعنالاملامبلىالدعيةأصحابيعلنأفلاووجهتهم!وواجهتهم

الجاهلية؟ملعنتماماتفترقالتيوشيلهم@لخاص؟وطريقهمالخاص؟

ومصير:عبرة

م
منالأرضفيافهآياتبعض@لىرسالاته،فيدثه@شة@لىلفتة

السابقين..مصئر

محئدأبن
الرسالاتبدعاصليت@رسال@الرسل،منبدعألي@

@لأرض..فيمعروضةآياتتبل،منكذب@ا@لذي@قب@رهذه

أفلم@لقرى.أهلمن@ليهمنرحطرجالاالأتبلكمنأرسلنا)وما
9قبلهممن@لذينعاتجةكانكيفنينظرواالأرضفييسيروا 0 ةأيوسف0
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المتجبرين.قلو@حتىالقلوب.يهزالغابري@آثلىديالظرإن

وتصورمموخلجاتهم؟وسكناتهملحركاتهمالحياليالاسترجحولحظات

لييروحودأحياء
يطمعودويرحون،يحافونويجيئون،الأمكنةهده

اهمطرخاوية،آثلىهمولالاصماكود،هم@فاثتمويتطلعون..

وسكناتهم،وحركاتهموأفكارهموعحالمهممل@رهبممعهموانطوتالفناء

والمشاعر..الصمائرفيوالمستكنةللعيانالماثلةو@ياهم

غافلأجاسيايكنمهماهزأالثريالقبلتهزالتأملاتهذهإن

بينالغابرينمصلىععلىليوقمهمالقرميدالقرآنيأخذثثمومنقاسي@.

والحيى:الحين

@لقرىأ..أهلمن@ليهمنوحيرجالأالأقبلدمنأرسناوماة

اهلمنمثلكلرأكانماإئماآحر.خلقاولاملائكةيكونوالم

علىوأصبرجانبا..وألينحاشيةأرقليكونواالبادية،أهلمنلاالحاصرة،

برسالىفياللهسنةعلىماضيةلرسالكوالهداية،الدعئتكاليف@حتمال

إليهم..نوحيالبثرمنرجال

منالذينعاقبةكانيهففينظرواالأرضفيييروا)أفلم

الأثارالواصحةالهسنةوأنةكمصبرهممصيرهمأنفبدركيا.@قبلهم؟

فيعاقبتهموأنستالهم؟الغابريرآئارفي
ةفمابالىالأرضهذه

منحيرانقوا@.لئذينخيرالآخرةولدار،
فيهالي@التيالدارهذه

1بوسف@نعقلون؟،أفلا 1 0 ال@هشننفتدبزوا..90
الغبري@؟في

@لقصير؟المتاععلىالباقيالمتاعشؤثروانعقلونأفلا

رهيبة:صورة

اللحظةفبيلالرسل،حباةفيالقاسبةالحرجساعاتئصؤرثئم
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ولاننخلفلاالتيسنتهفبهاوتمضيدثه،وعد@فيهايتحققالتيالحاسمة

نصرنا،جاعممكذبوا،قدأتهموظئرااشير@لرسل،@حتى@ذا

1ةأيوسف@لمجرمين،@لقومعنبأشايرذولالاء،منننخي 1

حياةفيوالضيقوالكربالثدةبلغترسمرهية،صورة)ئها

وهمالأياموتمرو@لجحود.والإصر@روالعمى@لكفريو@جهينوهمالرسل،

ةوكرقوت،فيوالباطلالأعياموتكرقليل،الألهميتجيبفلايدعون

الضئيلة.وقوتهمالقليلةعدنهمفيوالمؤمنرنأمله،

و@لرملويغدر.ويبطشويطغىينتفشو@لباطلحرجة،ساعاتإئها

خحاطرهمفيفتهجى@لأرض.هذهفيلهميتحققفلا@لوعدينتظرون

هذهفيرجاء@لنصرفيكذلتهمنفوسمترىكذبوا؟تراهم@لهحاجى..

@لدنيا؟لحياة@

والضبقو@لحرج@لكرببلغوقدإلأهذا@لموقف@لرسوليقفوما

ى:الاخروالآيةالآيةمذه@قر@ومالر.ئطيقهمافوق

حسبتم@مأ
تجلكممنخلوا@لذينفلبأتكمولئاتدخلوا@لجنةئن

اأنوو@لذين@لرسرليقولحتىورلزلوا@و@لضر@@لبأساءئشهم

1معه؟ 0 0 2البقرة:أ0 @قر@ما4،..1
وشعرت@لأتلكأو@لأبةهذه(1)

هذابالرموليبلغ@لذيتصور@لهولمنبفعريرة

تصور@لرلومنالمبلني،

في@لكمن
هذهالرمولنفىيرج@لذي@لمزلزلو@لكربيلجى،@مذه

لانلممنبهيدقومااللحظات،هذهمئلفي@لنفسيةوحالته@لرجة،

فطاف

في
فيها@لضيقويأخذفيها@لك@ب،يخكم@لتي@للحظةمذه

ث@.2.ص@لضلن،ظطفي(1)
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مننوةتبقىولا@لرصل،بمخانق
في@لمدخرة..الطاقة

@للحظةهذه
يجيء

فاصلا:حاسمأكاملا@لنصر

@لقومعنبأسنائردولانثاء،منفنخينصرنا،ا@مم@

1أيوسف:@لمجرمين، 1

مئبدلا@لدعلت.في@ثهسنةتلك
@لكروب،منبدولا@لثدائد،

مناليمىبعديجيء@لنصرئئمطاقة.منبقيةولاجهدمنبقيةتبقىلاحتى

منيجيء@لنصرالناسبهايتعلق@لتي@لظاهرةأسبابهكل
فينجوالله،عد

وينجونيأخذ@لمكذبين،@لذي@لهلاكمنينجون@لنجافتحقونب@@لذين

دثهبلى@ويحل@لمتجبرون.عليهميسلطهالذيوالعفالبط@من

فلكنصير.ولاوليعنهميصدهولاله،يقفونلاماحقائدمرأبالمجرمين،

رخيصاالنصركانفلوهزلأ.@@لدعو@فتكونرخيصأ@لنصريكونلاكي

الحق@ودعو@القليل.تكلفه@وشيئا.تكلفهلابدعئدفييومكلفيلقام

ثماف@لعبا.ولاعاتكونأنيجوزلا
ومنامج،@لبثريةللحياةقواعدهي

@لدعيقاتكاليفيحتملونلاو@لأدعياء@لأدعاء.منوحر@ستهاصيانتهاينبغي

وتبينوطرح@ا،حملهاعنعجزوافلأا@ذعحماعيما،يئ@نلمقونلذلك

إلا@لو@ثقونلهايصمدلاالتي@ئداندمحكعلى@لباطلمن@لحق

لا@لنصرأنظنياولو@اله،دعئعنيتخلونلا@لذين@لصادقون؟
فييجيئهم

@هذه

معيناربحاتربح@ئا@نالأجل،قصيرةتجلىةليست@لى@له@لدعية

فيمحد@ا
اخرىتجلىةأصحابها@لىعنهايتخلى@فا@ن@لأرض،هذه

حصيلة!و@يرربحا@نرب

@لجاهلية-المجتساتفي@لى@الهبالدعقي@هضو@لذي

زمانأيفيوالاتباعبالطاعةدثهلغير@تدينير@لتي@لجامليةوالمجت@عات

بتجارةيقمولامريحة،برحلةيقحملاعلى@نهنفهئوطن@نيجبومكان-
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ينبغيإئماالأجل!قريةما@ية
القوةيملكونطو@كليتيو@جهأئهيستيق@@نله

واث@يضأبيصالأ-نرىحتىالحماهيراستخفافويملكونوالمال

الله،بلىالدعئأصحابعلىذاتهاالجمايرهذهتأليبويملكون@سود!

منحرمانهايريدوناللهإلىالدعهةأصحاببأنوتهديدهاشهواتهاباستثلىة

..!@الشهو@مذه

الانضماموأنالتكاليف،كثيرةالله@لىأد@لدعحةيستيقنهاانويجب

تنضملائئممنوأئهأيصأ.كثير@لتكاليفالجاهليةالمقلىمةوجهفياليها

الصفوةبلهاتنضمإئماالمسنضعفة؟@لجماهيرالأمر-@ولفيإليها-

والسلامة،الر@حةعلىالدينمذاحقيقةتؤثروالتيكله،الجيلفيالمخارة

قليلاثائمأيكونالصفوةهذهعددو@ن@لدنيا.الحياةهذهمتعكلوعلى

@ريقصر.يطولجهادبعدبالحق،قومهمربينبينهميفتحاللهولكنجدا.

@ينفي@لجماميرتدخلفقطوعدثذ
افو@جا.الله

الإسلامية:التريةفيوأنرهاللقصةالحركبةالطبيعة

ةالإسلاية@لح@كةمجالفيوقيمقا@لقصةعرةكلهفلكصراءوتبقى

حاحاتهاومعمر@حلها.بعضفي@لحركةحاجاتمعالمتوايةوإيحاءاتها

@لتي@لكبرئ@لحقائقجف@لىمنها.خاصةبمرحلةتتعلقلا@لتيالثابتة

عليها..و@لنعقيبات@لقصةسباقخحلمنتتقرر

منسريعةبلمحاتونكتفي
كله:مذا

@لتي@لح@جةللقرةبجملتهايوسفقصةمناسبةأشرنا@ل@لقد-
في@لإسلاميةبها@لحركةتمركفت

كان@لتيولئ@دة@لسورة،نزولعندمكة

دثه@رسول
من@لقصةتحملبماوفلكلها،يتعرضرنمعهالمؤنةو@لقلةي

@سنفز@زمنذلكبعدتحملهبماثئم@لكريم!للئبيكريم@خ@لابتلاء@عرض

تمكين.ثئمالأرضمن
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مع@لمتوافية@لقصة@)يحاء@منلونأئصورقررناهأنصبقوهذا@لذي

فيالإسلايةالحركةحاجات
@لحركيقيالطبيعة"معنىويقربالفترة؟نلك

@لمسلمة@لجماع@ويرجهالحركة،ويدفعالدعية،يزودوهوالقرآنلهذا

الطريق.مرسومالهدتمحددإيجابيأواتعيأتوجيهأ

@لكاملةالواضحةالصورةالىالقصةتحليلثناياأشرنا@يكذلك-

رصووهياللام-عليهيوسف-عرضهاكماللإسلام،@لثاملة@لدقيقة
ة

طويلأ..أمامهاالوقوتتستحق

جميعا،الرسلبهاجاءالتيالإسلايةالعقدةوحدة@ابتد@تقررإئها

فى-على@لتحيد@لكاملوقبامهارسالة؟كلفيمق@اتها@لأصاشةو@متيفاء

كماوحده..له@لبثرودينونةوحدماللثمرربوبيتهتقريروعلىسبحانهء

واضحة.بصورةبالدار@لاخرةللإيمان@لو@حدة@لعقيدةتلكتضثنتقرر

من@لمقارنطاثديانعلم"يس@حنهمامزاعمعلىالطريقيقطعالتقريروهذا

@جتازتبعد@نجدا،شيراالأالآخرةولا@لتوحيدتعرفلمالبئريةأن

التعددعفائد
لي

معرفةفيترقتوأثهاالمخنلفة؟وصورهابأشكالهاال@ية

تتجهالتي@لز@حمهذهوالصناعات..العلوممعرفةفيترقتكما@لعقيدة

والصناعات@لعلومشأنثأنها@لثرضنعمناثحيانأنتقريربلى

كذلك
ليىإئهجميعا..الرسلبهاجاء@لتوحيد@تيديانةطبيعةتقررهي

دثهالحكموتقرير@نتوحيد@لربوية..كذلكولكنهفحسب.الألوهيةتوحيد

بألأسبحانه-@مر@اله-منناضءمذا@لتقريرو@نكله؟الناسأمرفيرحده

في@لدقيقالقرآنيو@لتبيرإياه.@ئعبد@
@لحبادة،مدلوليحدد@لقضيةهذه

وهذا@لبث@..جفبمنو@لديونةدثه@جانبمن@لحكمفهيثقيقا.تحديدأ

وحده،فى@لناسدينينةتكنلممادثه@ذندينفلا@لقئه@@لدينهواوحده

يربرص(1)
لي@لتصية.مذ

1عىكر،@لحزء@نن@@لقرت@،ظحل ا.ه@878-2
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فيد@هلغير@النلم@@نا@@@@فندثهعبادةولاوحده.لله@لحك@يكنلموما
@لحياة.شؤونمنو@حدفأن

يكرنانفينتمنلوالربوي@ةتوحيد@لربولبة.يقنضيالألويةفتوحيد

والعباثة@رمتر@عنانفهماثه.الجادةتكرن@نل@ه..،الحكم

والاتباعو@لخضوعالديخينةهيمسلمينلىغيرمسلمينالناسبهايعتبر@لتي

سو@ه.ثوندثه@لحكم

اعتبلىفيجدلكلينهي@لجازمةهدهبصورتهالقرآنيوهذا@لتقرير

@لقي@@لدينفيمسلي@،غيرمسلمينمكان@يوفيزمان@يفيالنلى

@لدبنمن@لمعلوميعدفهذا@لاتجلرهذا@لدين..غيرفي@م

ده،غير@حياته@مورمن@مر@يفيوحكم@هلغير@@انمنبالضرصرة..

هذا@لدين.فيولي@@لسليقمنفلشى

خلائقهمنلغيره@لدينونة@رفضبالحاكمبةسجانه-الله-@فردومن

هذا@لدين..وفي@لصلينمنفهو

@لثملالياقع@ممالأ@لمهزومونيحاولهلاتححلذلك@ير@ماوكل

ومذا@لنصواضح.@للاينو@لقرون..منترنوفيالبيئاتمنبيئةفي

جا@لمنبالضر@رة.الدينمن@لمعلرممنمذا@لحكمجعلفيكافوحده

هذا@لدين!فيجا@لفقدفيه

-

المتجردالإيمانصورةثنابا@لفصةفي@لو@رثة@لإيحاعاتومن

دثهعباد@منصالحينعدينتليفيتخلنكما@لموصول@لخالص

موقفه@لىقبلمنأشرنافقديوسففأئا@هوسف:يعقوب@لمختارين:

بتهلأرب@ئخها@ل@عاضيكلعنهنافضا"شيكلمنمتجردأ@لأخير

ياجيه:انكساروخثرعفي@ليه

ناطرالأحاديت،نأولمنوعلنني@ل@لك،منأتيتنيفدرثة
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و@لحقيمسلماتوفنيوالأخرف@لدنبافيولئيلتهوائىض،@ال@ماو@

1برسف:أ1لحبنلصابا 0

..،1

فهوهذا@لجاب؟فيشيءكلهويكنلمالأخيرهذا@لموقفولكن

تريباسبحانه-يحسه-بربه،موصولاالموقف،هذايقفمد@ر@لقصةعلى

ت

يهف:والغوابةوالفتنة@@لإغر@موقف

أيوسف:@لظالمون@بفلعلاإنهئو@ي.ر@ى@حسنإنه!@معاذ@إ

".

يهفوالميل@لضعفنفسهعلىيخث@ىوهوالآخرالموقففي

كيدهنكيتصرف@الأ@ل!،يدعوتيمئا@لط@حث@لسجنرلمع

كثما..أيوسف:@لجاهلين(منوكن@ليهن@صث

نعمتهولئكرعليهاللهفضليبئنلإخيته،نفهتعريفموقفوفي

كرذو

أناتال:ييسف؟ثنتلبنكتالوا:
@نهمنلدوهذا@خييوسمص

عب@ا،
لافذ@تهوبصبربخقمن@نه

أبومف:@جر@لمحشينأبضيع

الإسلامية@لحركةحاجةمداهايتجاصز@ابحاء@نحملمهاقفوكلها

مكان،.كلوفيفترةكلفيالإسلايةالحركةحاجة@لىمكة،في

فيمفوسةلطيفةعميقةبامرةربهحقيقةتتجلىقلبهففييعقوبو@فا

قلبهفي@لحقيقةتلكوكئما@ثد@لبلاءشفتمناسبة.كلوفيموتفكل

وبرزت.نعمقتمابمقد@ر@رفت

نعصته:وثكرربهيذكررولاهعليهيقصيوسففمنذ@بدء

ويتمالأحاديصنأويلمنويعئمكربكبخيك@ركذلك
نعمنه
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عليمربك@ندلسحاق،إبرايمقبلمنعلى@بويكلتئهاكساعليك

أيوسف:6،..1حكبم

به:مستعيناربهإلىيتجهيوسففيالأولى@لصدمةمو@جهةوفي

@لمستعان@تهو@جمبل،فصبر@مرا،أنفسكملكمسؤلتبل@نال:

1أيوسف:تصفون!ماعلى 18..

الأئوصهموهوأبناثه،على@لخائفةالأبولةلعاطفتهمواجهنهوفي

هذايخى@نلاتفرقة،@@بو@منمصريدخلياو@نو@دبابمنيدخلما

منعهميغنيلا@لتدبير
النافذ@لحكمو@نشا،دله@

وحده،د@ه@حكمهو

منتغنيلا@لنفسفيحاجةمي@انما
وقدره.دله@

بنييخا@وتال:
قفرققي@لبو@منوادخلواو@حدبابمنتدخليالا

منعكمئتيوما
@ته@

وعلبهتوكلت،عليهالألت@@لحكمإنضء،من

7،..6أبوسف:"لمتوكلون@فلبنوكل

لموحزنه،وضعفهوهرمهكبرتهفي@لئاية@لصدمةمياجهةوفي

تلبه:@لىو@حدةلحظةربهرحمةمناليأمىيتسرب

@ن@هعسى@جمبل،فصبر@مرا،@نفكملكمسولتبلتال:أ

3،..8أيوسف:@لحكيم،هو@لعليمانهجميعأ؟بهميأنينط

ونوه@لبهاءو@لصفاء،درجةبحفوبقلبفي@لحقيقةنجلييبلغثئم

لهوبكئهيوسفعلىحزنهعلىئؤنبونه
ة@لحزنمنعيناهتبيضحتى

ربهضأنمنويحلميجدونها،لاكساتلبهفيربهحقيقةيجدبأنهفيعبههم

ما

رحمتهفي@رج@هثوشهلهوضكياهوحده@ليهنا@تجاههفمنيعلمون؟ل!

@لحزنمنعيا.وابيضتيوبف!علىأ@ايخاوقال:عنهم)وتولى

مننكونحرضا@رنكونحتىييممفنذكرنقأناكقالوا.كظيم.نهو
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منوأعلم@لى@لله،وحزنيبنيإتما@شكوتال:الهالكين!
لاما@ته@

منتآسواولاوئجه،يوسفمنفتحسسوا@نصوابنيياتعلمون..

روح
-84أيرسف.@لكافرون،القومالأ@ته@رؤحمنيلسلاإنه@ته،@

8

قلبه،فيحقيقتهمنيجدهوماربهشأنمنيعلمهبمافكرهم

ظنه:فيهال@هصدقوقديوسفصريحفيئحا@لىنهومم

أنلولايوسص،ريحلأجدإئلاأبوهم:تال@لعيرفصلت@ولما

القديم.ضلالكلفيإنكتا@تهقالوا:تفدوفي.
علىجاء@لثر@لقاهلننلئا

منأعلمإنيلكم:ئتل@لمةقالبصيرا،فارتذوجهه
تعلمون؟!لاما@ثه@

.(96-94أيوسف؟

الصفوةقلوبمنقلبفيالألوهيةحقيقةلتحلي@لباهرةالصورةإتها

الجماعةحياةفيالثدةلفترةالمناسبالإيماءتحملوهيالمختلىة.

فيالمسلمة
@لكبيرة،@لإيمايةبالحقيقةالدائمالإيحاءأئهاتحملكماةمكة

أيصأالزمانمدارعلىبالإسلاموالحركةالدعيةحقلفييعملقلبلكل

وقلوه:اللهضنة

ثقيلةوالمحنفالابتلاءعجيب..التربيةفيمنهجيوسفقصة)ن

يعلموماذاالعو@قب؟@مرمنالاسيعلمماذاولكنالإنساية.النفىعلى

الئسدل؟السترصراءمماالناس

فيوالمتأمل@لر..يكونوأين@لجريكونأينيدريلاالإنسان@ن

إلى@ثر@رسبيلأتكونقد@لنعمأنيرئالأيم،وتجارب@لزمنحو@ع@

وكماو@لنجع..للحيرمفتاحأتكونقدو@لتاعب@لممثبوأنو@لبقم،

الحكيم:@نمكرقال

بالنعم@لناسبعض@فهويبتليعظمتبالبلوى@ندثه@قدينعم
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حاهلماأساسااللأم-عليهيوسص-حياةفيالمحنةأبامكانتولقد

فلكبعدالة
س

ومخدولجاح،خيرصاحررهلماومماحاوالفضل،النعمة

قولهفيكما@ردإسراثيلليو)نمافحب،ليوسفلي@وسلطان..

فيحديدعهدبدأ@قد..(93أيوس@:@ئجمعينبأهلكموأتوني..)

والعزا

حياتهفييحدأنلأملحيىيستطيعالخاصة-تجاربهفيإلسان

@راثهامنكانكثيرةوتذ@تالعميم.الخيرورائهاسكانكثيرةمكروهات

فوته،علىحسر@تنفسهيذهالإنسانكادمطلوبسوكمالعطيم.الر

منإنقافأكانأئهلترةبعدلهتبينتئم
فيالسطلوبهذاعليهفؤتأدالله

سوكم
يظرئنملفظاعتها.يتقطعيكادلاهثاالإنادتجرعهامخة

لهثىءهيلإذافترةبعد
الرخاءئثهلمالخيرمامنحياتهمي

ضىيرلوالإنانعلىفماذايعلم.وحدهد@هو@يعلم.لاالإنسانان

هذا
البثرية.النف@القرانبهيأحدالذيالتربويالمهجهو

محبطفيماتستطيعتعملبعدان@لمخبؤ@مرالعيبفيوتستسلملتؤمن

المكئموف..العي

يقمنإنهدثهإ@لى@الطريقفيال@ؤمن@ز@هماو@لتقرىالصبر@ن

ئجر@لمخن؟..يضيعلا@ثه@نإنويصبر
تلك

علبهيوسف-قولهي

وهي@فلام-
بالنياجذ.عليهانعض@نينبغيالتي@لقاعدة

وتوخهوثباتوصبرو@تلاء..ومحنةوجهاد..إيمانهو@لطريق:هذا

@لثهسنة
بىقدر@.

اثعيالفي@ؤىبدسولابلا"منبدلا

أونوا@لذينمنولتسمعنو@نفسكم،@مو@لكمني@لنبلونو@لأنفى..
فذوتئقوانصبرواو@نكيرا.@هئركوا@نى@لذينومنقبلكممن@لكناب
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1عمر@ن:آلأالأمورأعزممنذلك نعلمخىثولنبلونكم..(86

1،..3أمحثد:9ونبلو@خلىكمينو@لصابرمنكم@ل@جاهدين

منوعدإته
وبالنعماءوالضراعماءبالسىالابتلاءبالابتلاء..الله

مخبؤموعئاتكثفكلهاوالكرب..و@لفرجوالضيق،وبالعةو@لأساء،

لأصحابها..حتى@مرهامنمجهولهووماالنفرس،معا@نمن

ومع
واقحانه.ال@هلبلاءيتعرضالأيرجوالمزمن@لبدفإنهذا

مدركوهوله،صبرهذابعدبلاء@لثهأصابهفإن@رحمته.عافيتهإلىويتطلع

متطلعا@لىحكمتميمنواثقادثه@لمشيئةو@ستسلمحكمة،منلما@راعه

اللطيفة،@لمؤمنة،للروحوضةعورةوهيالاتجلاء.بعدوعايخةرحته

@لىتتجهوتتقي،تثبتوالدة،اللاءفيبا*@لمتصلةالحساسية@ثفيف@

@رحمتهبقدر@الهتؤمنالتي@لروحهذهانحر@ف..ولانلجلجغيرفيربها،

@لنبرة@ليقظة@لقلوبنحمل@لتيهيو@لبلاء..@ثدةمعتركفيوهي

وتوجيهاته.لقرآنبنور@

ند@ي:@أبو@لحنلاستاذ@@لعلأمةيقول

لل@ألوتومخالفتهاابةفيإبر@يمفصةعنبوسفقصةنفلولا"

@لعلةلقنونخاضعة@لطبيعي.على@لنن@لحو@دثجريانمن@لمعروف

و@لسبب.و@لببو@لمعلول

لهفقد@جت@ع
من

@لبغيبتفيو@لقاءله،وكدممالإخغخد

مدة
ماو@لرق،له،@للىةو@لتقاط@لزمان،من

للهحكبالتعرضكفيلمو

ويجتمعويعيثى،معافن،سليماهذاكلمنيخرجولكنهو@لهو@ن.والإذلال
له

و@لثرف،و@لوفاءو@لنزامة@لعفةفيئديد،ير@متحان@ل@قوعمن

ضابمنو@لإغر@ه-@لقاهزو@لمغريات@لقويةنرفر@لدو@ميبعويقصم،

وله@للطانوله@لفضللهجنب،منضديد@لحاحوطذوجمال

تهمةفي@لسجنفيو@لدخولبمي@لئنيعة@لتهمةو@لتصاق@لاستهياء-
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مكانإلأبكنولمللجريمة،رمزآإلألبهالسج@بكنلمعصرو@يخلقية،

@يوالاحدوثةالقالةسؤومنالأشقياء
الحلد

ووطية،سجسيةفيهاتصللامصرغرياصدلثعلىزيالةكانوقد

وكانكير،وامتخفافباحتقلىالمصريونإلهيظرشعبلردأسوكاد

كفيلفلككلمصر،@يحكحمةأولرففيهئمكرمنآخرالإسرائيلي

وتكريم،ثقةكلم@وحرمانهشهرته،وإساعةثأنهو)ضعاتفكر@بإخمال

@ضلاصالمصري،المحتمعفيمرموقومكانمحترممركركلعنوئعده

السيدإلأبهيحظىلاجليل،منصبتقليدوففلاصوسياق،إمارة

ويهىيفرالمطاعمصرسيديكونأنعنو@ضلأالعليم،الحفيظ@لكريم،

@لكعكسولكنوئخشى؟وئرجى
ويترئعوبصرهم،النلىسمعي@يقع

رالأمووزمممماتيحهاويملدمصر؟اريكةعلىالسلابم-عليهيوسف-

نضيعولاا"دجثمنهاينبؤأافىضفيليرسفمكناوكذلك@فيها.

أيوسف:65(..@جر@لمحنن،

مماثلةهناككانلقد
آحرإنومحئد@كليه@..يوسفقصةبين

يواحهونكفواقريث@أفرادمنيدهفييدهووضعبهآسومني،لالر@

شأن،وضع@عد@فلةالمشكلات:هدهومثلالقاتمة،الأجياءمذهثل

ومقاطعة@لقوم،منشديدةومحاربةالفيرة،سوخدلانأسباب،وفقد

للحهتدينشديدوتعدبالمحه،سبيلعنوصدوتصييق،@حصاروتطويق،

الرسول،قتلعلىوتآمرالسفهاءا،و""الصبئين"يسمحنهمكانواالذين

تصحدر@ال@ولا@لقرآن،بيانمنأبلغبيانولاقائم،وخوفدائم،ذعر

تخافونالأرض،فيئستضعفونقيلأنتمبذواوانكرتصويرهأمنوأصدق

..(26الأنفال:أ@ناص،يتخطفكم@ن

ىئرلاوبمستقلي،لرولاثير@ملا،لاالتيالقاتمةالأجواءهنهفي

من@رووسيرتهيرصف،قصة@رسرلهعلىقمقالنور،منوميض@يها
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دخ@@خوت!معيحسفكقصةقريث@قب@يلتهمعوفصتهبه،السيراشبه

وإبعاد@قصاءالنهابة،فيوندم@جاللواعترافالداية،فيومحوبة

الآخر،فيواستجداءواستعطافوالتجاءوخضوعالأول،فيوحفاءونكران

ليالحبوغيات
فيوسجنمحمد@ث@يلا،رحلةفيئوروغاريوسف.محنة

وتفريرمحئد،شدناقصةفيطابىأبيوشببوسف.شدناقصة

منوإعلان
لخاطنأكنايانعليناا@تهأثرك@تاللقدنهما.كلأعداء

الرفيقينالسيدينكلامنالكريمالرفيقطوالحو@..(9اأيوسص:

وهو@رحملكماتهيغفراليوم،عليكمتئريبلاة،الكريمين
@@لر@حمين

(1)
..(92أيوسف:

@حسنعليكنقفقنحنةبقوله:العظيمةالقصةهذهالقرآنبدأوقد

1هذا@لقرأنبليكبما@وحينا@لقصص 0 0 بقرله:وختمهاك@..أبوسف:0

1أبوسف:الألبال@لأولطعبرةنصصهمفيكان@لقد 1..،1

جرفيالورةهدهنزلتوهكذا
@@ثهرسولليئرالنفبل،مكة

نزلولمقصته،برسففصةفكأن@لزاهر،المشرق@لعطتمبمستقبله

مائمااالتصريحمنأبلغالرهب-الجو@لمعاثحفي@لكناية-

فئعهما@الهرضيعلس@بىسم@ل@9@لقرأنلأحكم@لبمفير@ى@لقرطى

طلحد@هلقال.لالتلاذ@نلققمدصكة.فغبهملالببغضافنيلمحد@طهرسط

ومزمعدونمررعديعدئ@لدى
3صحدماطيحر@@

قرينامنرياتظونلماقال؟

يهسفيىقالكمالرلنا@غرلقالتقنرت؟وندكريم،كو@بىكربم،@خنجرا،قالرا.

قرلص@لجا.عرتاصفنفتة@لاترضيعرفقال@ل@ه@عيكمثريبلاأ

للماوننمل،صكمكقم@يومةدخنا@كةج@لهمتلتكتندلينلك@،@ث@لرص

فرليمن@شجثقالط@@ن@رسولفال
9اص@لبرة"ت
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الإسلام:لمنهجالكاملالنموذج

كاملة.يوسصتصةعلى@خماثهافيمتفردطبعف@تيوسفسورة

أومنهاحلقةكلتنابحلقات،يرديرسف-قصةيخرالقراني-فالقصص

حلقنمجم@ة
صردالذيوخى@لقصصونجؤها.واتجاهها@لورةمحضوع

محتصراصردوشعي@ولوطوصالحهودكقصصو@حدةسورةفيكاملا

طابعوهوو@حدة.سورةفيوبطولهابتمامهافوردتيوسفقصة@مائجصلا.
طبيعةمعيتنلسبالخاصالطابعمذاجميعا.السور@لقرآنيةفيمتفرد

تج@يلها..وننتهييوسف،برقلاتبدأأنهافلككاملا..@@ها@د@ويؤ@ةالقصة

بقيتهاوتكونسورةفيحلقاتمنها@وجملةحلفةتكونيناسبها@نلابحيث

اخرى.صورةفي

تحقيقهفرق@ل@جهه؟جميعمنال@اء@لكامللهاكفلوهذا@لطبع

تلتها.@لتيوالتعقيباتالقصة،سيقت@جلهمن@لذىالأصيلللهدت

الأداءفيالإسلاملمنهج@لكمل@لنمرفجئمثليوسفتصة@ن-

النفسياثداءفيالمنهجلهذاالكامل@لننيتمثلمابقدرللقصة،@لفني

ومعأيضا..و@لحركيو@لتربويو@لعقيدي
فيو@حى@لقرآني@لسنهجان

وفيمرفوعه
في@لئتخضصوكأئها@لمعرضنبدوبوسفقصة@لأ@ن@انمط@

!@للأث@@لفنية@لناحيةمنهذا@لحنهجعرض

@لشخصيةوهي@للام-عليهيوسف-ئخصيةتعرض@لقصة@ن-

هذهجواببكلجاتها،مجالاتكلفيكاملاعرضاالقصة-في@لرثيه

تلكوفيالجوابهذهفي@لئخصيةهذه@ستجاباتولكل@لحياة،

@لخصيةنلكلهاتعرضت@لتي@@لابتلاء@أن@وتعرض@لمجالات.

@لقصة؟في@لرئيه
اتجاهانها..وفيطيعتهافيمتنحكةاتجلاعاتوهي

@لفتنةوابنلاء@ت@لرخاء.@وابتلاع@@لئدة@ابنلاع@
والفتبةيالهوف

وشتىصتى@لمواتفتجاهو@لث@اعربالانفعالات@لفتنة@وابتلاء@بالسلطان.
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منالصالعالعبدويخرجالثحصيك..
نقياكلهاو@لفتن@الابتلاء@هذه

المنيبالدعاءبذلكربهالىمتحهاالأخيرة،وقفتهفيمتجرداخالصأ

أسلفنا.كماالخلنح

الشخصياتتعرضالقصةفيالرئيسيةالشخصيةعرضجنبلىط

رقعةمنقناسبةمساحاتوفيالتركير.مئمتفاوتةبدرجاتالمحيطة

منخاصة@وضاعوفيالرؤية،مركزمنمنفاوتةأبعادوعلىالعرض،

القصةوتتعاملوالظحط..الأضواء
واقعيقافيالريةالنفىمع

متوعة:نماذجفيمتمثلةالمتكاملة.

الموصول..@لمطمئنوالنبيالملهوفالرالد@لفبيعقيبنموفي

والمؤ@مرةوالحقدوالحسدالجرةوهماتفيرسف@خئولموفج

المواجهة،هذه@مموالحيرةوالضعفالجريمة،آثلىومو@جهةو@لمنيرة،

القصةمر@حلكلفيماتال@موحدةبنمخصية@حدهمفبهممتمبزا

كماالألئولة،واندفاعاتهاصركائبهاغرائزهابكل@لعزيز@@مر@

جانبإلى@لملوكةبلاطفيالجاهليةالمصريةوتوتجهها@بئةتمنعها

@لبيئة..انطباعاتوضوحتصرفهافياضح@لخاصطابعها@لشخصي

من@لنسوةونمينج
التيوالأخاءمصر@لجاهلية!فيالعلبةطقة

@لعزيز@مر@ةعن@لنئكلامفيتجلىكماومنطقهاعلى@لبئة،تلقيها

له@لعزيزوتهديد@مر@ةليسفكذلك@خرائهنوفيوفتاها،
مهلجهتهنفي

سجنفييتجلىكماومنايراتها،ودسائسهاأستلى@لقصور@وما@ر@جميعأ.

بصفةيرسف

هوبي@طبقتمطظحلوعليه@لزيزاونملأجا

جرائممياجهةفي

مجتمعه!..خلالمن@ثرت
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فيالعزيزتوارىكمابعدهايتحارىخطفةفيالملك!ونمهذجأ
@لمتنلسق..@لعرضمجالفيالأضواءمنطقةعنبعيداالظح@منطقة

هذا@لحثسدفيكاملةبواقعيةصاثقةواضحةالبثريةوتبرز@لملامح

الحشدوهذاو@لبيئات،@لشخصيتمن
ومذاوالمثماهد،المواقفمن

@لخ@
والمشاعر..الحركاتمن

@لمتكاملة@لسلبمة@لو@تعية!ملامح!لكلاستيفاء@لقصةومع

تمثلفإئهاكلوفيموقفكلوفيشخصيةكلفيوخصائصها

الأداءذلكللقصة،الفني@@الأ@فيالإسلاملمنهجالكامل@لنمونج

يهمللا@لذي@لمنهجالسليمة..وو@قعيته@لعميقبصدقه@لراثع@لصادق،

مستنقعأئثىءلانانه@لوقتوفيو@دة،و@تعيةبئريةخلجة
@لخ@من

الجاملية!@لغربية@لو@تية!ألأته،الذيكالمستنقع)@لو@قعيةاصيهئ@

@لضعفلحظةفيهابماة@لبئري@لضعفمنبألو@نللقصةللئتوقد

بو@قعينهاتصوير@لنفى@بثريةفينزوير-@ينزور-@نودون@لخسي،

لمحاتمنجمصبحةل@@يتغنل@نودونالمياقف،هذهفي@لكاملة

@لئفززللفطرة@لمتقعيىءذلكتطنسرتلمفلئها@ر@لموقفص@لنف@

@و"@لر@نعية@لعئرينا@لقرنجاهليةفييمونه@لذيذلك@لمليمة،

@لو@تعيللا@هنظيفةص@رة@لقصةوظلت@لطبيعبة!،،5@خيرايسمونه

@لمو@تف:وننوع@لث@خصياتتنوعمع@لكمل

حتىنكبروتتضخمقلوبهمفيو@لأحقللى@لصغيرةيوصف..@خؤ-

تزبننموضخامقا!ونكلى@اولاعقا@لجريمةمرلضمثهرممعنتحجب

منبهبخرجون@لذي@ئرعي!ا@لئحئللهما
فيملاخظأ@لجريمة..تلك

نبي@رلادوهم@لديه-بي@همفىو@قحيتهمهنا
بن@سحاقبنبعفوب@لى

تف@رممفي@لئةهذ.و@فطباعاتوسلامه-@الهص@لياتعلهم@بر@ميم-

@لىللجربمنيمبرر@لىفم-من@نفسية-وحاجقموتقاليدهم،وئل@رهم
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ول@كلتها.نكلىنهاسللتحللطربفة

لبوسفقالوا:)ذللسائين.أياتوبخونهيوسففيكانالقد

اتتلوابين!ضحدلفيأباناإنعصبة-ونحنمنا-أليناإلىئحثوئخوه

قيمأبعدهمنوتكونواأيكم،وجهلكميخلأرضاأو@طرحعيوسف

منهم:قائلقالصالحين!
يلتفطه@لجب،غيابةفيو@لقوهيوسففقتوالا

علىتأمنالالكماأبانا،باقالوا:فاعلين!-كتمبن@لوة-بعض

غدأمفاأرسلهلناصحون.لهياتايوسف،
لحانظون!لهوإناوبلدثي،يرتع

كافلون.عهوأتم@لذئبيثله@نو@خاتبه،تذهوا@نليحزننيإنيقال:

بهذهبهافلمالخاسرون.إثا@ذأعصبةونحن@لذنبكلهلئنقالوا:

فذابأمرهمنئهمبل!وئوحينا@لجب،غيابةنيبجعلوهأنوئجمعوا
وهم

نستبق،ذمبناإناأبانا،باقالوا:يبكون،عئاءأبافموجلىوايشعرون.لا

صادقين.كئاولولنابمؤمنأنتوما@لذئب،فكلهمتاعناعديوسفوتركا

فصبر@مرا،أنفسكملكمصؤلتبلقال:كذلع@بدمنميصهعلىوجلىوا

8،..1-7أيوسف:تصفوناماعلىالمستعان@تهو@جميل،

نجدكماذلك-بعد@لقصةم@اتفكلفيفم-فمنجدهم-ونحن

بأخييذهبيافما@نآخرها-@لى@لقصة@رلمنالخاص@حدهمموقف
أئهيحسبونلايعرفونهوهممنهمطلبهبعدمايوسف

قدموامصر@لذيعزيز

حيثالعجاف،@لجدبسن@اتفي@لقححفهليئترواكنعان-بلادهم-من

في@لملكصماعوجدائهبحجةمنهميأخذ@خاه@نلوسفئدبرالله
وممالتدبير-هذايروابنمارحله..

ينفجرحتىما@ز@ث@-يعلمونلا

يوسف:علىالقديمحقدمم

@خقنقدصيرق@نفقالوا:
له

نفسهفييرصفهافأسشتي!من

أبيسف:"نصفونبما@ملمو@قمكانا،شرلتمنال:لهم.يدهاولم

7..،7
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كذلك
فيالثاليةبالفجيعةأبيهمم@هةبعدهم-همنجدهم-

حقدهميفجرحتىيوسفعلىحزنهتجدديرواإنفماالحزينة،شيخوخته

الأليمة:ونكبتهأبيهملثسيخوخةمر@كلاةثون@لقديم،

منعيناهوابيضتيويف!علىأمفاياوتال:عنهم.وتولىأ

تكونأوحرضاتكونحتىيوسفتذكرتفتأتاتهقالبرا:كظيم.فهوالحزن

مرو(..-84أيوسف:@لهالكين!،من

كتمابعد@لنهايه-فيأبيه@لىقممهيوسفعندما@رسلومثلها

هذاغاظهميحسف،عبيريستثقأباهمر@وافلئاشخصيته-عنلهم

أنفسهميملكحافلميرسف،وبينبيةماعمقعلىالدالالباطنيالاتصال
ويفنجحه:يبكتوهأن

لولا@نيوسف،ربحلأجدإني@بوهم:قال@لعيرفصلت@رلئا

9،49أيوسف:@لفديم!!ضحلكلفيإئكناتهتالوا:ئفئدون!

نيشيءكلصتحمي@لتيالشهبرةضرعني@لعزيز..وامرئة-

لاكمافاتيأ،كبرياءولاالثرياحياءتحفلفلا@لكاسح،الهائجاندلاعها

معتستخدم-والتيعائلية..فضيحةولامركزا@جتماعيأتحفل
كلفلك-

جرائرستهو@منحمايةأونفسهاتبرئةفيسياءوكدها،الأثىمكر

للسوةالكيدردأوبحياته!نرثيلاعقوبةونحدبىبه،ألصفتهاالتيالتهمة

@ولفها!معرفنهامنفيهنتعرفهالديالشهويالغربزيالضعفئغرةمن

تهوى،سوكبريائها@مامعزبحتهاضعفانكافسشهوانيتها@مامالتبحح

منئتجرثةالأنثىفيهاتبدوحيثو@حدفلىضعلىمعهانوتهاورقوت

الأ@ويةهيانفها@رواءفيتحسلاالتيالأنثىوحيائها،@لمر@ةتجملكل

أصلأ!ئعاب@مرأ

ومع
عنوالتعبير@لتصلرصدق

بكلالخاصالثريالنموفيمذا

وعنو@قعيته،
الذيالقرآني@الأد@فذطبيعقا،بكلالخاصةاللحظةهذه
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عنيتخللمالاسلامي-الفني@للأد@الأعلىمو@لنموفجيكونأنينبغي

والجسديالنفسيالتعريلحظةئصوروهوحتىو@دة-مرةالنظيفطابعه

يتمرغالذيالكريهالمستنقعذلكلثىءوحيحانيتها-اندفاعهابكلالكامل

الجاهليةهدهفيالطبيعية!القصة"وكداتعيةأالقصةكتابإوحل!في

الأداء!فيالفنيالكمالبحجة@نكدة

ينفعنا@وعى@نثواهكرميلامر@نه:مصرمن@ئر@ر@لذيوقالة

تأويلمنونعئمهالأرض،فيلبوسفمكناوكذلكولدا.تخذه

بلغولثابعلمون.لاكثر@لناسونكقئمرهعلىغابى@تهو@الأحاديث،
مووراوثته@لمحين.نجزيوكذلكوعلما،حكماأتيناه@شذه

بي
ىرإئه@ته!معاذ@نال:لك!هيتوقالت:الأبوابوكئقتنفه،عنيقا

ر@ىلولا@نبها،وهئمبههثتولقد@لظالمون،يفلحلاإنهمئو@ي،@حسن

المخلصن.عبادنامن)نهو@لفحشاء،الوءتنصرتكذلكربه.برهان

ماتالت:لدى@لباب،شدماو@لفيائ@ر،منقميصهوقذتالباب،واستبقا

@جز@

عذ@أوئسجنالأ@نابأهلك-أر@دمن
قال:ئيم؟!@

راودتنطهي

فامدوشهدنفسط،عن
تذقميصهكانإنأهلها:من

وهوفصدقتفئلمن

قدقميصهكان@ان@لكاذين.من
فلئا@لضادقن.منوموفكذبتئ@رمن

قذقميصهر@ى
ييسفعطيم!كيدكنإنكيدكن،منإنهقال:ئفرمن

منكنتإئكلذنجكواستغفريهذاعنئمرض

فتاهاتر@ود@لعزيزامرئة@لمدينة:فينسيةوتال
شغفهاقدنفسه!عن

@ليهن،ئرسلتبمكرهنسمعتفلضامبين!ضحلفينراهاإئاإ!جا
عليهن!@خرجوقالت:سكينا،فهنو@حدةكل"إتتئئكأ،لهنو@تدت

هذاإنب@ئراهذاما@ته!حاشنوتلن:أيدبهن،ولطعنكرنه،رأيهفلئا

نفسهعنراودتهولقدفيه!ئمتننيالذينذلكنقالت:كربم.ملكالأ

تال:@لصمنهربن.منوليكونايجننمره2مايفعللمولئنفاستعصم،
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مئا@لئي@حث@لسجنرب،
ئصمثكيدهنعنيتصرتوإلأبل!،يدعونني

هوإتهيهدهق،عهنصرتربهلهفاستجب@لجاهلبن.منوكنإليهن

4،..3-21أيرسف:@لعليم،@ل@ميع

لسبالسصيوسفدخلبعدمائخرىمرةلهانلتفيحبنوكدلث

مناكوبقيالنسئ،وكيدكيدها
الفتى@لذيوتذكررؤيا@الملكر@ىحتى

الملكفطلصالرؤيا،تأويلبعرفالذيوحدههريوسفأنمحهسجيناكان

فاستدعاها@لملكساحته،وئرع@قضيته،ئحققحتىفبىبه،يتوه@ن
مع

الضحثة،المرأةتزالمابهاو)دا
الذيالواقعيالطبيعيالتيرمع

تعرفهالذيالإيمانتسربومعوالظروف؟طوالأحد@والعمرالزمنيحدثه

جميعأ:@والمؤثر@المشل@رتلكخرومنبوسفمن

إلرسولجاعهفلئابه.اكونيالملك:وقالة
ربد@لىارجعقال:

ماقال:عبم.بكبدهنريإنأبديهق؟قطعن@للأتي@نوةبالمافاسأله.

منعلبهعلنامالته!حلئىنلن:نفسه؟عنيهصفراودتقبذخطبكق

وإئهنفه،عنراودتهأناالحق،حصخصالآنةالعزيزامر@ةقالت.-

يهدييلا@ته@و@نبالغيب،ئخنهلمأئيليعلمفلك@لصاثتين.لمن

ماإلأبالؤلأنارة@لنفىإننفسي،أبرعةوما@لخئين.
إقربي،رجم

5أيوسفرحيم(كفوررئي 05..،3

نيالقرآليالأ@اءيزئرلمالأنسان-الصالح-العبدويوسف..-

يبر@جهوهرةواحدةلمحةالإنسانيةشخصيته
معبثريته-بكلالفتنة

لأته

معوبثرقي@وثينهوترببةالبئببتفي
ئمثلو@بنهوترببتهننأته

حي@صعفلقدجوانبها..لكلواقعيتهبمجم@ها
بها.همخىبههمت

كيد@زاءبصعفهسعرولقددعلأ.السقوطمنوأنقذهشئ@الآخرالحيطولكن

تمسكولكنهأيضا!القصوروسميةالقصور،وجؤالئة،ونطقالنسوة

التخصيةر@قعيتهفيمز@رةو@حدةلمحةهالصليستالوئقى..بالروة
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منرانحةهنالكولي@وطيعقا؟
فلكالفني!@ؤحبهاالجامليةئسننفعات

نبه..ج@بكلليمال@هو@لواقعهذاأن

الإملىة،سمتوبطبيعةالخاصة،بطبيعتهاوشخصيتهو@لعزيز..-

وفيهوستر@لظراهر@)نقاذها!الاجتممكيالرياءوغتةالنخوفبضعفئئم

بيئته:خصائصكلتتمثل

ئذقميصهر@ىفلئاأ
كيدكنإنكبدكن،منإنهتال:ئفر،من

منكت)نكلذنبك،واستنفريهذا،عن@مرضيوسفعظيم.

9،..2-28أيوسف:لخاطن!(@

امر@ةبسيرةالئغطبكلالمجتمعهذانموةوالرة..-

والاستنكلى@لذيحبأ!شغفهابعدمانفسه،عنر@و@نهالذيوفتاها@لزيز

أكثم@لعزيز@مر@ةمن@لنوةيخرةفيهتبدو
ئئماستنكلى@لفعلة!فيهيبدومئا

التيالمرأةبموقف@لعميقالاثري@قر@رهنثئميوسف.طلعة@ماموهلتهن
الإقر@ربهذاالمر@رمذه@حسلىموقفها،ويتنكرنبقصتهايلغطىكن

وهيالكمل،الاعتراتعلىئث@جعها@لذي
امنة

@ستلامهنظلفي

علىكلهنميلهنئئموترتجهها.@لخاصةبيئتهنتصنعهاكمالأن@تهن،

رغموالإغياععبالإغراءيوسف
منالاولىالوهلةبهأنطقتهنما

نظافته

ملكالأهذا@نئرا.مذامامحلثى@ته!قولهن:منالبا@ي@وطهارنه

..(31أيوس@:9كربم

فلثنأخذ
لحث@لجن@ئيقال:الئلام:أعليهيوسف-قولةمن

مما@لق
منوكن@لبهن@مثكبدهنكينصرف@الأ@ليه،يدعونني

ك@،..أيوسف:@لجاهلين،

@لطبقةتلكنسئعالمح@ولكنةتراودهوحدهاالعزيزتعد@مر@ةفلم

ئطلىده!بجملتها
ذلكخ@لمنثئمكله.فلكخحلمنس@اتهاتتجلىالتيو@لبيئة..-
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النصرتفلكته.@لر@منبدامثاعلى@لرغميوسف،@مرفيالتصرت

أنبهثمولامعالما؟وثفنالفضيحة،@@ميا.به@لمقصود
بريءيذب

حين(حتىليسجننهالأياتر@رامابعدمنلهمبداثئمةضحيقا:كبوسف

موقففينفتقدلافإئنا@فلام-عليهيوسف-ضخصهتابعنافإذا

الواقعية،البيئةالذاتيةمق@اتهامنالنبثقةالشخصية،هذهملامحو@حد

معبثرينه،بكلالإنسان-الصالح-العبدك@هإفيالمتمثلة
ئأته

ليتلي

لاوطلماته!-الطلممعوظلماته-السجنفيفهووثبنهإ..وتربيتهالبوة

بثو@كوفيوالفصل-الحرممعوتلطف-كياسة@يلدينه،@لدعئعنيغفل

تمثيلهحسنصيغفللاألهكمافيها..النفحسومد@خلالبيئةلطبيعة

سخه:فيإلهيدعوالذيهذالدينهوسلوكهوأدب@بثخصه

خمرا،@مصرأرانيإنيئحدهما:قالتلن.@لجنمعهودخلإ

نئئنامنه.@لطرتكلنجزارئميفوقلحمل@رانيإفيالآخر:وقال

نبأنكماالأترزقاتطعاميأنيكمالاقال:@لمحسنينمننر@كإثايله،بئ

منةتركتإئيرئي،عنشيمناذلكمابأتيكما،@نقبلبتأويله
لاقوم

@سحاق@إبراهيمأبئيملةواتجعتون.كانرهمبالآخرةوهمبات@يؤمنون

وعلىعلينا@ته@فضلمنذلدشيء،منباتهنثركأننكانماويعقوب،

أئربابالجن،ماحيييايئسكرون.لاكر@نلىونكن@نلى،

سمتموهاإلا@صماءثونهمننبدونما@لو@حد@لفهار؟@ته@خير@ممتفرفون

انعبدوئلائمرلهه،الأ@لحكمإنسلطان،منبها@ته@أنزلماوأبوكم@تم

صاحيييابعلمون.لاكثر@لناسولكن@لقئم،@لدينذلكإبا@الأ

من@لطرفتثلفيضلبالآخروئفاخمرا،ربهفيقيئحدكما@فا@لجن،

1ث@-أبوسف:نشمين(فيهالذياثمرقضير@سه، 41..

معوهو
منالخلاصيتطبفهو@لثر.ضعففيهكر،كله-هدا
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التيالظالمةالمؤامرةيكفلعذالملك،إلىحبرهإيصالبمحاولةسجنه،

أنيعلمهانشاءسسحانه-الله-كان@نالضظلم.السحنإلىبهجاعت

وحده:نهإلاالرحاءيقطع

ائطاننأناهربك.عداذكرنيةمفمانبمأتهظنللذيوتال@

1شينبضعالسجنفيفلبثربه.ذكر ..(42أيوسف:0

ملامحتطالعنائئم
رئىوقدسيى،بفعبعدكذلكالخصيماهذه

@لسجنصاحبنذكرحتىةوالسدنةالكهةتؤيلهافيفحاررؤياه،الحلك

لهاللهقدرإلىفاطمأنالصالح،للعبدالربانيةالترليةتمتبعدمايو@-

يتوهأنلرؤياه-تريلهلعدالمللث-طدماإفاحتىمصبره-إلىواطمأن

بعدإلأسحنهمغاثوةعنوتمنعالوائق،المطمئنهدوءفي@حاببمي

سمعته.ونرئةتهمتهنحقيق

فمارسلون.تجزيلهأنبئكمأناأفة:بعدواثكرفهمانجاالذيوقالإ

@فتاالصتيق،أيهابوسف
وسغعجاتسغيكلهنسمانبقر@تسغفي

قال:يعلمونلعئهمالاسإلىأرجعلعلييابات،وأخرخضرسبلات

فمابأ،غسنينشعتزرعون
مماقليلاإلأسنبله،فيفذروهحصدتم

وقاديعصرون..وفيهالنلسئغثفيهعامذلكبعدمنيأتيئئمكلون.

بالماألهفا@رئكإلىارجعقال:ةالرسولجا-فلمابه..ائونيةالملك

بذخطبكنماةقالعليم.بكيدهنريإنأيديهق؟قالعناللأتى@نبرة

قالتسوء.منعليهعلناماحاشى@ته!تلن:نفسه؟عنيوسفراودتن

لمنئهطه،نف@عنراودتهأناالحق،حصحصالانالعزيز.امرأة
الخائنين.كيدييلاا@تهوئنبالغيب،أخنهلمأئيليعلمفلكالصا@

ماإلأبالسوه،لأئلىة@لنفسإننفسي،أبرع@وما
ركفورثيإنري،رحم

إتكقال:كتمهفلثانفس@،ئستخلصهبهائتونيالملك:وقالرحيم..

عليم!حمظإنيالأرضخزائنعلىاجعلنيقال:أمين.مكينلدينا@ليوم
5-45أيوسف:
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لاضجةمكملةيوسفشخصيةفيهاتجلتالتي@للحظةهذهومنذ

مسرحعلىتتفردالثمحصيةمدهنحدوائقة،ساكةمطمئسةواعية،

ويمهدوالة.والنوةوالعزيزالملكشخصيكتماماوتتوارى@،الأحد@

دقوله.الواقعوفيالقصةفيالتحوللهذاالقرآديالسياق

نصيبيثاء،حيثمنهايؤاالأرضنييوسصمكئاوكذلكأ

لئذينخيرالآخرةوفي@جر@لمحين،نضيعولانئاء.منبرحمتنا

..(57-56أيوسف:يتقون،وكفواأمنوا

سئخرىألواناتحاحهالشحصيةهذهنجداللحظةهدهومنذ

تختلف@،الابتلاء@
بذلكجاوتو@الأولى.الألوانطبيعتهاصلي

الواسقةالساكةالطمأنينةوستلدالواعي،الناضجالاكتمال

تلكبهلعل@ابعدمابحوتهالارلى-للمرةيو@جه-وهويوس@نجد-

ولكناوالأقوى..بليهمبالقياسالأعلىالموففيوهوالقديمة،الفعلة

ةوتصرفاتهانفعالاتهفيواصحةالضبطسمةنجد

وممفرفهمعليهفدخلوايوسف@وجاء@خية
له

ولئامنيهرون.

@لكيلئرفيأنيترونألاأبيكم،منلكمبغ@ثونيتال:بجهازهمجفزهم

ا:قالوتقربون.ولاعديلكميهلفلابهظتوفيلمفدخير@لمنزلين؟وأنا

رحالهمفيبضاعقماجعلوالفتيانه:وقاللفاعلون.@اتاأباهعهسنراود

5أيوس@:يرجعونألعتهمأهلهمافقلبيا@لىإفايعرفونهالمثهم 8

6

الئخصيةفنلمحألخ@.يأخذكيفله-اللهتدليريدبر-وموونجده

الصابرة.الضالطة@لصطمئحة،الحكبمة@لواعيةالاضجة

نلاأخوكأنا)ئيتال.@خاه:بل!وى2يوسفعلىدخلواولتاة

رحلفي@لقابةجعلبجهازهمجفزهمفلنابعملون.كانوابماتجئر

مافاعلهم-وأقبلواقالوا-لسلرقون.إتكمالعيرأيتهائفن.@ثنثئمج@،@
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ملانفقدقاي@:تفقدون؟
بهوأنابعير،حملبهجاءولمنالملك،

علمتملقدنالكقالوا:زعيم.
سلىين.كناوماالأرض،فيلمسدجئناما

نهورحلهفيؤجدمنجز@ؤهقالواةكانبين؟كتمإنجز@زهفماتالواة

ثمئخيه،وعاءتجلبأوعيتهمفبدأالظالمين.نجزيكذلدجز@زه،

رينفيليأخذ@خاهكانمايوسف،كدناكذلكئجه..وعاءمناستخرجها

ا@ته،يثاءأنالأالملك،
مندوجاتنريخع

عليم.علمفيكلوفوقنثاء،

لهئخسرقفقديسرقإنقالوا:
فييوصففلسزماقي!من

يبدهاولمنفسه

إنالعزيزأئهايخاقالوا:تصفون.بمائ@ل@وا@همكانا،شرأنتمقال:لهم،

اكإنا%مكانه،ئحدناقخذبهيرأشيخاأباله
دلهمعاذ@قال:@لئحسنن.من

-69أيوسف:9لظالمونإذاإثاعنده،متاكاوجدنامنالأنأخذأن

7

أناللهوقئوتحلها،بيعقوبالمحنةاستوتوقدبهنلتقيثئم

يرقوأهله،ألويهإلىيوسفوحنوببيته،لهنزلتالتيالالتلاءاتتنقضي

بهم،بادوالصرلإخوته
نفسه،صلهمفكشف

@ي
عفووفيرقيق،عتا@

منوتت@قعهبه،نوحيالمحبماتوكلأوانه،فييجيءكريم،
هذه

تلك:بسمانهاال@نخصية

وجئناالضر،وأملنامئناالعزيزأثهاياقالوا:عليهدخلوا)فلئا

د@ه@إنعبا،وتصذقنا@لكيلفلوتببضاعة
بجزي

ضئتين.ال@
أئئد@ضتقالوا:جاهلون؟أتبمبذو@خيهيوسفمافعغعلمتمعلقال.

قدأخي،وهذايوسف،أناقال:يوسف؟
ويصبريتقمنإنهعلينا،ال@همن

لا@ته@فإق
كناوإنعلينا،ا@هآئركلقدتا@تهةقالواالمحسين.@جريضيع

ئرحموهولكم،ا@تهيغفرايوم،عليكمتثريبلاقال:لخاطئن.
بقيصياذهبواالر@حمين.

وأتونيبصيرا،يأتأءيوجهعلىفألقوههذا
لمه-39،..أيوسف.@ئجمعينلجملكم

-

يجيءال@هايةوفي
اللقاءموقفالجليلالموقففلد
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له@نا@حرمه..وتحققرؤياهتأويلو@وجسلطانهأوجفيويرسف@لجامع

منينسلخ
كلههذا

كلهونلكله،خالصاوياجيهبرله،يفردجانبأوينتحي

عو:وراوخمطر

فاطرالأحاديث.تأوبل!منوعنمننيالملك،منأتيتنيقد)رب

وئلحقنيمسلماتوفنيوالأخرة.@لدنيافيولييأنتوالأرض.ال@ماوات
1يوسف:أ1لحينبالصا 0

..،1

الواقعيةلمقؤماتهاالممئلةواقعيتهابكلمتكاملة،موحدةشخصيةإئها

ولها.نثأتهالي

الموصول،المطئنوانيالملهئ،المحبالوالدويعقوب..-

يوسم!رآهاالتيالواعدةالرؤلاتلكمعاوالخفبالاستثلىيواجهوهو

الطانسيخفةيتحجسهوبيمامرموق،مستقبلبثائرفيهايرىوهو

نب@ها:ج@كلفيالكاملةبواقيقاشخصيتهفتتجلىبيه.نفوسديوفعله

و@لشصكوكباعثر@حدرأيتإتيأبتياةئبيهيوسفقادإذإ

نجيباقال:ساجدين.ليرأبقمو@لقمر
على@خونكرؤياكتقصصلا

بكريخبيكوكذلكبينعدؤللإنسان@لثيطانإقكيدا.لكفيكيدوا

وينمالأحاثيث،تأويلمنويعئمك
أت@هاكمابعقوبل2وعلىعيدنعمته

-4أبوسف:حكيم،عليمرئكإن@سحات@إبراهيمقيمنأبويكعلى

وبنوهابخولة،البثريةواقعيتهابكلكذلكالخصبةهذهنجدثئم

بالفجية:يفبئنههوهمثميوسفعنيراوثونه

@رسلهصحون.نلهوإنايوسفعلىتأنالالكماأباناياةقالواإ

كدامعنا
بهتذهبوا@نلبحزتيإنيقال:لحانظون.لهاتادويلعب،يرنع

ونحنالذئب.كلهلئنتالوا:غافلون.عنهوأنتمالذئبيثلهئنو@خات

@لجب،غيابةفييجعلوهو@جمعوا@نبهذمبوافلئالخلسرون.إذألمناعصبة
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بأمربملتنئئه@وأوحبنا@ليه
فذا

ومم
عاةأباهموجروايشعرون.لا

فثلهقاعاعنديوسفوتركنانستبقذمناإنااباناياقالوا:يبكون،

بدمقميصهعلىوجلىواصا@تين.كناولولنابمقمنأنتوما@لذئب،

@لمستعاندلهو@جميل،فصبرأمرا؟أنفسكملكمسؤلتبلقال:كذب،

ول(..-11أيوسف:تصفون،ماعلى

تلك-و@قعيتهابكلالخصية-لهذهنلتقيئئم
مرةيراودونهوبححه

مصر-عزيزمنهمطلبهوقديومف..أحيله..الباقيةاللوةعلىئخرى

@النو@فيبهيقتقونكيلأيعطيهم@نمقابلديلايعرفونه!الذييوسف-

العجات!

معنافأرسلنا@لكيل،ئغأبانايافالوا:أبيهمبلىرجعوافلثاأ

على@خيهكما@فتكمإلأعليهأفكمهلقال:لحافظون:له@انانكتل@خانا
وجدوامتاعهمفتحواولماالراحمين.ومو@رحمحافظاخيرفا@تهقبل؟من

ماأباناياةقالوابليهم،رتاعتهمب@
إلينا،رف@بضاعاهذهنبغط،

ونجفظونمير@ملنا
لنقال:يشر.كيلذلكبعير،كيلونزد@د@خانا،

كا@ه.منموثقاتؤتونخىمعكمارسله
فلثابكم.ئحاطئنإلابهتنني

منتدخلوالابنييخاوقاد:وكيل..نقولماعلىاتهقال:موثقهمأتوه

منعنكمأكنيومامتفرفة،أبيلبمنو@دخلواو@حدباب
اقه

إنشيء،من

مندخلواولمافليتوكلوعليهنوكلت،عليهلته،إلا@لحكم

@لتهمنعنهمئغنيكانماأبوهم@مرهمحيث
نفسفيحاجةإلاشء،من

@يعلمونلاالاسكرولكنعلمناه،لماعلملذووإنهتضاها،يعقوب
رو،..-63أيوسف:

ذلكونجيأملهوفأوالدألجيعتهفيبهللتقيثئم

صاحبيعقوب-اباء@حديختخلفيأخذ@خاه.كيفليوسفاللهصرأنبعد
معمتهايافيهم،الحاصةالثمخصية

فيكلهامهاقفهصاحبتالتيسماته
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@وابوهلهيأدنأنإلآإيامهآتاهالذي@عد@لمحثقألاهيقابلأنئثفقاالقصة،

الله-لهيحكم

أبحمتعلموا@ن@لمكبيرهم:قالنجيا،خلصوامنهفلئا@ستيأسواأ
قد@خذ

أبرحفلن3يوسففيفرطتمماقبلومنا@ه،منميثقاجمليكم
بلىارجعواوهولياتهيحكمأوأبي،لييأذنحتىالأرض

كئاوماعلمنا،بماإلأشهدفاوماسرق!ابنكإنابانايافقولوا.أبيكم

@اتافيها،أقبلناالتيوالعيرفهاكااتي@لقريةواسألللغبب

قال:لصادقون.
أنا@هعسىجميل،نصبرأمرأ،أنفسكملكمسولتبل!

علىأمفاياوقال:عنهمونونى@لحكيمالعليمهوإنهجميعابهمتينييم

يوسفتذكرتفآتا@قالوا:كظيم.فهوالحزنمنعيناهوابيضتيويف!

وحزنينيأشكوإنماقال:الهالكين!منتكونأوحرضاتكونحتى

منوئحلماللهإلى
يوسفمنفتحئوا@ذهبوابنيياتعلمونلاماده@

روحمننبأسواولاوئخيه،
روحمنييأسلاإنها@ه

القومإلأا@ته
..(887يوسف:أ4ونفرلكاا

الملامحف@تنجدالمبتلىللشيخالطويلةالمحنةمياقفآخروفي

وتبكيتهمبنيهغيظويو@ج@قميصه،فييوسفريحيثموهمالواقعية.طوف@

بربه.ظنهصدقفيبثكفلا

لولا@نيوسف،ريحلأجدإنيأبوهم:قالالعيرفصلتكولما

علىجاء@لبثير@لقاهفلفا@نالقديم.ضحلكلفيإنكتاكقالوا:تفندون

منأعلمإنيلكم:أقلئلمقال:بصيرا.فلىتذوجهه
تعلمون؟لاماا@

لكم@شغفرسوفقال:خاطئين.كاإنابنالناأبانا@ستغفرياةقالوا

لما(..-94أيوسف:@الرحيمالغفورهوإنهري،

المش@الهاقعيةوالملامح،الخصائصالضوخدةالشخصيةإئها
ر
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نقصولاتزويربلاوبيئتهاوظروفهافاتهاواقعيةلكل@لئمثلةو@لتصرفات،

ولا

تقفلانفسه،الوقتفيالسليمةالنظيفةالأمبنةالصاثقة

فيالقصةبهاتحفلالتيالإنايةالئخصياتواقعيةعند
المجالهذا

واقعيةفيكذلكتتجلراولكنهاالرائع.المستوىهذاعلىالراسع،

ليئتهاوفيمكانها@زمانها،ليوطبيعتهاوصدقهاوالعرضوالسرد@@لأحد@

وتجيءأوانها.فيتجيءكلمةوكلخالحةوكلحركةفكلوملابساتها..

متر@وحةالعرض.مسرحمنمكانهافيوتجيءلها؟المتوقعةالصورةفي

بين
الحياةجريانوطبيعةود@رهاأهمتهابحسبالضؤومنطقةالظلمنطقة

هذا!قبلمنقررناكماأيضأ@لشخصياتفيالملحوظالأمربها..

فيكاملة-مساحتها@خذتقفهوح@القصةفيالجنسلحظاتحتى

لاونقصولاتزولريخرفي"بالإنسان"اللائقالظيفالمنهجحدود

تلكاميفاءولكنوتكاملها-وصدقهاشمولهافيالثريةللراقعيةتحريف

معناهيكنلموالمواقفالأحد@ثبقيةمعلمساحتها@لمتاسقة@للحظات

كفتلوكماأمامهاالرقرت
كانتلووكماثالثريالكائنواقعيةكلير

تحلىلكمانستغرقها!التيحباتهأهدافكلوهيكلها،حيانهمحورمي

الصادق!الفنهووحدههذاأنئفهمناأنالجاملية

وهيالفني!الصدقباسمالبئريالكائنتمسخإئماالجاهلية@ن

كفتلوكماالجشلحظة@هامتقف
بجملتها!الثريةالحياةوجهةكلهي

بالأزهار@لشيطانية!فاته@لوقتفيئزيناعميقا،واسعامستحقعامنهافتئىء

وهى
هيلأئهاولاالواقع،موهذالأنمذاتفعللا

فيمخلصة

تريدمذا!تريدصهيون!بروتوكولاتلأن!تفعلهإئماالوافع!هذانصير

لاحتىحيوانيتهمنإلأ"الإنسان"تجريد
همبأئهموحدهماليهوديوصم

فيكلها@لثريةتغرقوتريد@نكير@لمادبة!الفيمكلمنيتجردونالذين



طاقاتهاثكلديهوتستغرقامتماماتها،كليخهتنحصركي@لمشنقعوحل

لملكحاضعةركبتيهاعلىتجثوخىالئريةلتدميرشلأضمنهيفهذه

@لىكله،هذا@ثر@لىوسيلة@لفنتتخذسثم@لملعون!المرتقبصهيون

تتخذهماجفب
الهدتذ@تإلىالمؤديةالعلية!،لاهبلر@من

أوالماركسيةأ"باسموتلىة@لفرويديةا"باسموتلىةاروينية!لدا"باسمتلىة

الصهيونيةالمخططاتنحقيقفيسواءوكلها.."العلميةالاشراكيةا
لرهية!ا

التلىيخية:الفترةظحلفي

@لفترةظلاللترصموالأحد@ثتتجيز@لثخصيكفلكبعدو@لقصة

الكثيرة،شحصيانهافيهاوتتحركالقصة،@فبها@حد@تجريالتيالتريخبة

مسرحفترسمالعامة،سماتهاوتسجل
تلكفي@لعالميةبأبعاثه@الأحد@

تلكترصم@لتيو@لهام@للمحاتببعضونكتفيالتلىيجة..الفترة

لأا

الاشرمنيحكمها@لفر@منةيكنلمالقرةمذهفيمصر@ن
@سماعيلإبراهيمعاش@لذين"@لرعاة"يحكمهاكان)ئما@لمصرية.

@لثهدينش@أصفعرفوامنهم،قريبأويعقوبو)سحاق
منهم.

هذانأخذ
من

علىجاءالذي@لملكئسسحينفيالملكا"بلفللملكالقرآنذكر

ومنفرعونإ."@لروفبلقبهبعدمناللام-عليهموص-عهد
هذا

ماكانفهومصر.فياللام-عليهيوسف-وجيدزمنيتحدد
عهدبين

سماهمالذين@لرعاةا"أسروهيعر؟@لسابعةوالأسرةعثرةالثافةالأسرة

@للغةفيالكلمةمعنى@نيقال:@ذلهم؟كراهية@لهكسوسا!"@لمصريون

نحوتستغرقفترةوميالخازيرأ!رعاة"@و"الخنلىير"القديمة:@لمصرية

قرن.ونصفقرن

فيكنت@لئلام-عليهيوسف-رسالة@ن-
قدكانوهوالفترة.هذه
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وقررةالسجنفيوهوالخالص..@لتحيدديانةالإسلام..@لىالدعيةبدأ

كاملةواضحةصورةفيوقررهاةويعقوبوإسحاقإبراهيمآبالهثينأئها

قوله:منالكريم@لقرآنحكاهفبماشاملة،@تيقة

كافرون.همبالآخرةوهمباك،بؤمنونلاقوممئةتركتإنيإ

منبال@هلركئنلناكانماويعفوبعاوبسحاق)براهيمأبائيمئةوائبعت

ذلكشيء،
انكنرونكنوعلى@لناس،عليناا@تهفضلمن

س
لا

ماالقهار؟@لو@حدانهيخر@ممتفرنونأ@رببالمجنصاحيياون.بشكر

منبها@ته@أنزلماوأبلىكمأتمسئيتموماأسماءالأدونهمننعبدون

@الأ@ة،@لحكمإنسلطان،
لكنو@لقئم،الدينفلك)ياه،إلأتعبدواألا@ر

4ك@-أبوسف:بعلمون،لاالئاسكنر

افهزسلبهجاءكماشاملة-ودقيقةكاملةو@ضحةللإسلامصورةوهي

ة،بالآخروالإيمانبالثه،الإيماننحتوي،العقيدة.أصولناحيةمنجميعأ-

ال@هوت@يد
بصفائه..سبحانه-ال@ه-ومعرفةأصلا،بهالشركوعدم

ومنأصلأ،لغيرهسلطانولاحقيقةوجيبعدموالحكمالقهار.الر@حد،

دثهوالحكمالسلطانو)علانالعباد،رقابفيتتحكمالتيالأربابنفيئئم

والحكمالسلطانومزاولةغيره.الناسيعبدالأأمرال@هأنثامماوحد@
معنىوتحديدوحده.اللهبعبا"للأمرمخال@للناسنبيدهيوالربوبية

الدينوتعريفللربوبية،والإذعانوالحكمللسلطانالخضوعبأنهاالجادة!"

@ومترا@فانفهمابالحكم-إفر@ثه@يبالعبادة-سبحانه-الله-إفر@ربأئه@لفيم

الفتم،..@لدينفلكإياه.الأتعبدواألأأمرتهإلأالحكمإنة
وأئمملها.نهاو@واكملهاللإسلامصورة@وضحومذه

فيالامورمقالدعلىسيطرعندماالثلام-عليهيوسف-أنوواضح

الدقيقالكاملالواضحالنحوهذاعلىللإسلامدعوتهفياستمرمصر،

علىيقبضوهوبديه-علىمصرفيانئرالإسلامأنبدولا
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فيكذلكوانثربينهم-مقاليد@لحكممجردعلىلاو@زو@دهم@لناس@@قو@

بحكمته@ذظرهتئممئالتفتكتجيءوفوثماكفتمئن@لمجيرةالبقع

الأردنثيالمجا@رةكنعان@رضمنيجيئونيرمفرأيخا@خةوقدوتدبيره-
يصررمئاويتزودوا،مصرمنليمتلىواالقواللمنيخرممضمن

حالة

فيكلهالالمنطقةحئتالتيالجدب
باقةآثلىتثير@لىوالقصة@لقرة.هذه

إلىلثركماالقصة،@ولفيعنهاشئاالرعاةعرتالتيالإسلاميةللعقبدة

بها.يوسفدعحةبعدووضحهاالعقيدةهذهانتثار

عليهنطلعحينالشئقولحكابةفيالأولى@ردتوالإشارة

إلاهذاإنبئرا.هذامالته!حلثىوقلن:كبرنه،رأينهفلئا

..(31أيوسف:يم(كرملك

واشغفريهذاعن@رض@يوسفةلامرأته:العريزقرلفيوصردت

..(29أيوسف:@لخاطئن،منكتإئكةلذنجك

التيالعزبزامرأةلسانعلىجاع@فقدالواصحةالثانجةالإشلىة@ئا

السياقعنهاحكاهفيماالهاية،فيوأسلمتيرسفبعقيدةافتأئهايتجلى

لقرآا

نفه،عنراودتهأنا@لحق،حصحصالآن@مر@ر@لعزيز.تالت

نلك@لصاخمين،لمئ@انه
يهدييلا@ثه@و@نباليب،لخ@لمأنيليعلم

ماإلابالسؤلأئوة@لنفىإننفسط.أبرعةوما@لخائنين.
إنرئى،رحم

..(53-51أيوسف:رحيمأغفوررى

غرفتقدكانتالمشوى-هذاعلىالتوحيد-ديانة@ناتضح@@نا

بعدانتشرتقدتكونأنبدفلامصرةفيالحكممقاليديوسفتوليقبل

ذلك
إ

فيو@معنطاقعلىاستقرت
فيفلكبعدمنثمالحكم،توتهأثناء

ةعر@لنافةالأمرةفي@لأمررزممالفر@كلنةفلما@سترذالرعاة.عهد@مر
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ئمثلةالتجد@يانةيقلىمون@خذوا
مصر،فيتكثرتالتييعقوبذريةلي

الفرعحنية!..عليهاتضالتيالوننيةلإعادة

فلكبعدالفراعةاضطهادأسبابمنأعيلأشبالنايكشفوهذا

5جاتإلىيعقوب-@يإسرائيل-لبي جاؤواأئهموهوالسياسي،1

الوافدين.الرعاةملوكعهدفيو@ستقرواوحكمماواستوطحا

@سرائيلبنيمنحلفاعممطلىدواالرعاةملكالمصريونطردفلئا

لذلكالأقوىالتفسيرهويكونأنينبغيالعقيدتي@اختلافكانوإنأيضا..

القاعدةئحطمالصحبحةالنوحيدعقيدةانثارأنفلكالفظغ.الاضطهاد

وحكمللطحاغيتالأصيلالعدوفهوالفراعين!ملكعليهايقرمالتي
غيت!لطوا@بيةبو@رنيتلطو@@

لقولالكريم@لفرانحكايةفيئقررههذا@لذيالىإشارةصردتولقد

فيغافر،صررة.فيفرعونآلمفمن
موسى-عنالمجيدالإسلامي@فاعه

الخطرمعهليقتلموسى،بقتلمئمعدماوملئهفرعونوجهفياللام-عليه

كلهملكهبتهددالذي
موسى:بهاجاءالتيالنوحيدعقيدةص

إنيربه،وليدعموسنأقتلذرونينرعون.وقالأ
يدل@ن@خات

عذت)فيموس:وقال@لفساد.الأرضفييظهرأو@نديخكم
بكمصرممطبر

يكتمنرعونالمنمؤمنرجلوقال@لحساب.بييميؤمنلاقكبركلمن
ربكم،منبالبئناتجحموقد@؟رى@يقول:أنرجلاأتقتلونإيمانه؟
يعدكم،@لذيبعضيصبكمصادقايك@انكذبه،فعليهكاذبايكوإن
كذ@مسرتهومنيهليلا@ته@إن

فياليوثظامرينالملكلكميا@م.@

ماإلأاريكممافرعون:تالجاعنا؟إن@له@بأسمنينصرنافمنالأرض.

@خافافيقوميامن:7@لذيوقال@لرشاد.سبيلإلاأهديكموما@رى.

د@ثل.@الأحز@يومثلعيكم
منو@لذينوثميدوعادنوحقوم@

بومعليكم@خاتإئيفومويخاللبابظلمأيريد@تهوما@بعدهم،
@لتاد.

يوم
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اقهمنلكممامدبرينتونون
لهفما@ته@بضللومنعا@م،من

هاد..من

حتىبه،جامحمم@اضكفيزتفماباليناتتجلمنيوسفجمولفد

@ته@ييعثلنتلتم:هلدا@ق
@للهئضلكذلكرسولأ،بعدهمن

مسرتهومن

عند@تهمفتاكئرلتاهم.سلطانبغير@ته@أياتبجارولون@لذينمرتاب.

@لخ،جلر...قكبرقلبكلعلى@ته@يطبعكذلكأمني!وعند@لذين
3-26أغافر:

سبحانه-اك-ئفرد@لتي@لتحيىعقيدةبينالحقيقيالصهلكانفقد

وحده-لحاكميتهوالاتبحو@لخضوعبالدي@نة@يبالعبادة-فتفرثهبالربوية،

بها.الأنقرمولا@لوننية،العقيدةعلى@سلىتقيم@تي@لفرعرنيةوبين

@لأيكنلما@ختون"بهعرت@لذي@لثوهالتوحيد@لناتصرلعل

بوسف-ننره@لتوحيد@لذيمنبقيتالنيالآثلى@لمضطربةمنانرأ

منالتلىيخفييقالماصخ@ناوبخاصةكما@سلفنا؟مصرفيالئلام-عليه

فرع@ية!تكنولمآسيويةكانت@خناتونئم@ن

@لقرةطبيعةعلى@لة@له@لل@حاتنعود@ل@الاستطر@دمذاوبعد

قجدهافبها@فمخاصها.وتحركت@لقصة@فيها@حد@وقعت@لتي@لناريخية

تمامافهاضحكله.@لعصرطابعوتجل@لمصرية،حدود@لرقعةتتجيز

و@دفعلى@رضتقتصرلا@لتيو@لتبز@تبالرؤى@لزمنية@لقرةمذهانطبح

يوسف@زلافيو@ضحة@لظاهرةهذهنرىونحنبأعيانهم..قومعلىولا

رؤماوفي@لسجن.صاجيرؤيا@لفتيبنوفي@لنهاية.فيوتأويلهاونعبيرها

يرونها@رمئنمئنسياءبالاهتمامتتلقىوكلها@لنهاية..في@لملك

@لعصركله!بطابعبئيمئابسمعونها

كذلكيخةبالعناصر@لفنية.غيمافلا@لقصة@لإجمالوجهوعلى

هذهترزه@كد@وطريقةو@لحركة.بالانفعالحافلةبالعنصر@لإنسفي،
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@ل@ؤثرة،@لموجة@لنعبير@لقرانبةخصانصعلىفضلأقولأ.إبر@زأ@لعناصر

يصورها@لسياق.الأج@اء@لتيمنجولكل@لمنلسب@لموسيقيالإيقاع@ف@

نوعةودرجاتصورفي@لأبويعنصر@لحببتجلى@لفص@في

أنجائه.لب@قيةوحبهو@خيهليوسفيعقوبحبفيو@ل@الل:الخطوطواضحة

آخرها.@لى@لقصة@ولمنيوسفحولللاحد@ث@لعورية@ستجاباتهوفي

بحبمختلفات،امهاتمنالإخئبينو@لتحاسدوعصر@لي@ة
ما

@ثبوي.صور@لبتوعمنيرون

نفوسفيو@لحدلليرةختلفة@ل@الاستجاباتفيوعضر@لتفرت

وبعضهم@لقتل،جريمةهذا@لثعور@لى@ضملىيقيممفبعضهمالإختي
@لجريمة..مننفورأ@للىةبعضتلتقطه@لجبفييوسفبطرحفقطيثير

@لىبه،يوصفمكر@خئمنعورمق.فيوعنصر@لمكرو@لخدل

وبالنسوة.وبزوجهابيوسف@لعزيزمكر@مر@ة

بالإحجم.@وبالاندفاعلهاو@لاستجبةونزو@تهاوعنصر@لثهؤ
و@ل@بى.والاكصامو@تني،الإعب@ود

بتجمعو@لفرح@رانه.نيو@لحفو@لو@فميبحضننوكصر@لندم

@لملا:من@لعليةلجقةنى@لجامل!صهر@لمجتمعبعض@لى

و@لمجتمعيحذ@ك.مصرفيو@لدييان-و@لوقو@لسجن@يتنن
و@لتبؤ@ت.@لرؤىمنيسود@لعصروما@لعبر@ني،

ك@او@لقصة
بأن@بؤفيةعلى@بيه،يوسفيتصهابالرؤياتبدأنفدم

حدهميثيرلاكييشعلىبقصهابألأوينمحهعظبم،شأنلهجكون
وكأنماسذلك،بعدتير@لقصةثئمله..فيكيدرنبه@لبطانيهمفيض
في@دو،تأليلاكتملحنى@ظلر@فهامنبعفينوفعهوبناللرؤلان@ل
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القديم!العهد"كتابسلىكمافيهايسرولمازللقصة،السياقأنهىالهاية
الوفاء.كلالدييبالغيضالوافيقيق،@ل@الفنيالختمهذابعد

ليواضحالقصةفي@لفنيةبالعقدةيسمىوما
تبدأفهييوسف.قصة

تجيءحنىقليلأ،قليلاتكثمفمجهولا،تأويلهاويظلشق،كمابالرؤيا
اصطناع!ولاتعثللاطبيعياحلاالعقدةفتحلالخانمة

والسياقمناهد.جملةتحنويحلقةكل@لىمقسمةوالقصة

كملووتصور@@لفلىع@تخئليحلحماوالئ@هدالمشهدبينفجهاتيترك

حذفما
معو@قو@ل،حركاتمن

هدافيما
وقع..لرلقمن

للمنهجوتمثيلهايوسف،لقصةالفنيالتحليلمنهذا@لقدروحسبنا

@لإمكانياتمد@عنيكنفماهدا@لفدروفي.@اثد@فيصلامي@@@لت@آني

لتمكينهالإسلامي،الأدبفيالئريةللمحاولاتالمنهجهذايعرضها@لتي

يحتاجأويسفأندونالليمة،@لصاثفةوالواقعيةالكامل@لفني@@اث@من

!(1)الإنساناد!يقدمبفن@للاثقة@لنظافةعن@لى@لتخلي

من
بوسف:فصةفيالقرأفيالتناسقلطائف

هي@لتييوسف،قصةعن@لحديثفي@لنلسبمنفلعلوبعد،

منليءئلتم@ن@لجميل،@لصادق@لفني@للأد@كاملنموذج
@لتنلمقلطائف

مننماذجعندنقفوأنفيها،@لقرآنياثح@هفي
سائزها:ئمثلاللطائفهذه

نعير@تتكررالاخرى-@لسور@لقرآنيةفيكمايوسف-سورةفي-

الخاصة.وشخصيتهاجو@لسورةمنجزءاتؤلفمعينة،

@لعلموقلة@لجهلمنيقابلهوماكثيرا،يردفكر@لعلم@لقصةفيوهنا

ثتى:مو@ضعفي

ت.ير@حعمى@بت@لحعز@(1)
تركارل@حمدفبسلعي،@@@لننسهح

ود.لنر@
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ويتمالأحاديث،تويلمنويعلمكربكيجتبيكوكذلكإ
نعمته

@سحاق.إبراهيمتجلمنأبويكعلىأتفهاكمايعقوب،آلوعلىعليك

6،..أيوسف:حكيم،عبيمربك@ن

تأويلمنولنعئمهالأرض،فيليوسفمكئا@وكذلك

أيوسف:يعلمونالاكثر@لناسولكنعلى@مرهغالبواللهالأحاثيث.

2

@لمحسنين،نجزيوكذلكوعلما.حكمأآتيناهأشذهبلغ

2،..2أيوسف:

@لعليم،مو@لسميعإئهةكيدهنعهفصرتربهلهفاستجابأ

4،..3أيوسف:

يأتيكما.@نقبلبتأويلهنبهتكحاإلاترزقانميطعاميأتيكحالاقالأ

كث@..أيوسف:ربيأعلشيمئاذلكما

ولكن@لقيم،@لدبنفلكإئاه،الأنعبدوا@مر@لألثه@لا@لحكم@نأ

4أيوسف:يعلمونألاأكر@لناس

@أضغاث@الوا:
أيوسف:بعالمين،الأحلامتأويلنحنوماحلىم

4 4".

بعيأكلهنصمان@بقر@سبعفيقا@@ثها@لصديقيوصفة

لعلهم@لى@لناس@رجعلعفييابسات،و@رخضرشبلاتوسبععجات،

6،..4أيوسف:يعلمونا

ربك@لنارجعقال:@لرسولجاعهفلئابه،ائتوني@لملك:@وقال

عج،بكيدهنس@النأيديهن؟قطعن@للأتي@لنسرةبالمافاسأل@:

كيد@لخائينالايهديدثه@و@نبالغيب@خةلمأئيليعلم

أيوسف:25،..
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أيومف:9عليمحفيظ)ئيالآرض؟خزائنعلى@جعلنيقال:أ

يعلمون(لاالنلىأكثروفكنعئمناه،لماعلملذودائهة..

هلأ،..أبوسف:

صارقين،كاوماالأرضفيلنفسدجئناماعلمتملقدناللهقالوا:أ

كي،..ةأيوسف

د@ه@@ل@أنالأ@لملكثينفيليأخذ@خاهكانماليوسفكدناكذلكأ
نرفع

مندرجات
6،..7أيومف:عليماعلمذيكلوفوقنئاء

كي،..أيوصف:تصفون،بما@لم@و@الهمكانأ،شرأنتمقال:ا

تدأباكمت@لموا@ن@لمكبيرهم:قالنجياخلصمامنهفلما@ستيئسياأ

منموثقاعليكم@خذ
8أيوصف:0،0دثه@

..(81أيوسف:"حافظينللغيبكئاوماعلمنابماضهدنا@لأ@رما

أيوسف:@لحكيم،هو@لمليمإئهجميعا،بهميأتيني@نممسى@اله

8

نعلمون،لاما@الهمنو@ملم@لى@اله،وحزني@ئما@ضكوبئيقال:

6،..8أيوسف:

9

علمتممل@قال:
أيومف:جاهلونا@ذ@نتمو@خيهبيسففعلتمما

من@ملم@ئيلكم:أقلللمقال:أ
أيوسف:تعلمون؟،لاما@لثه

منآتيتنيتد@رث
@لأحاديث...،ن@يلمنومئتي@لملك

1ةأيوسف 0

..،1
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فيولطائفهالتنمق@سر@ربعضال@ظر@لىتلفتبارزةظاهرةوهي

الكريم.الكتابهذا

@لحكم!مقدمتهااوفي@لألويضبخصائصتعريف@لقصةوفي-

من@لعبادفيالحاكميةبمعنىالئلام-عليهيوسف-لسانعلىمرةيردوهو

يعقوب-لسانعلىمرةويأتيالار@ليقيوطاعتهمثين@تهمناحية

ثينينتهمناحبةمن@لعبادفيبمعنى@لحاكميةالئلام-عليه
صورتهافيدثه

الألوميةوحقيقةالحكملتقريرفيالمعنيانفيتكاملالفذرية،القهرية

ةمصادفةولاعفيايجيءالنحرلاهذاعلى

ومخالفتهامصرفيالحكامربويهتفنيدمعرضفييوسفيقول

اثهخير@ممتفرتونأ@رباب@لسجن،صاحيياالألرهية:ألوحدانية

ماوأبركمأتمصثينوهاالأ@ساءثونهمننعبدونما@لهاحد@لقهار؟

فلكإياه،الأتعبدوا@مر@لألته،إلأ@لحكم@نسلطان.منبها@ته@@نزل

4ك@،أبوسف:لقئم،@@لدين

ماض:قضاعهو@ننافذقدر@لثهأنتقريرمعرضفييعقوبقولو

ئفنيوماتفرقة،@أبو@منو@دخلواو@حدبابمنندخل@لابنقياأ
منعنكم

@ته
فليتوكلوعليهنوكلت،عليهالألت@@لحكمإنضيءمن

7،..6أيوسف:@ل@توكلو@ه

الا@نينقيملا@لدبنإلى@نلثر@لحكممدلولفيوهذا@لتكمل

فيسبحانه-له-القهريةكالدينحنةالحكم،فيدثهالإر@لية@لدينينةتكون

هيوحدهار@لقاهر@لقىفي@لدينونةوليستة@لعقيدةمنفكلاهما@لفذر.

@لد@خلة
هيالثريعةفيالإر@ديةالدينهنةبلالاعتقاد،نطاقفي

فيكذلك
الاعتقاد.نطاق

-

ومن
@للطيف@لكيس@لحصيفيوسفيذكر@نالتنلسلطائف
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1@لمناصبةدثه@صفةالمدخل، 0 @لة@لمثففي@للطيف!.0
فيهبتجلني

@لتصريف:في@ثهلطف

هذاأبتياوقال:سخدا.لهوخزواعلى@لعرض،أبويه@هرفع

من@ذ@خربخيمميوتد@حنحقا.جعلها@مىتدقبلشسؤيليتأويل

ي@لظاننزغلنبعدمن@لبدومنبكموجه@لجن،
@خوقي..وبيني

1أبوصف:9@لحكيمهو@لعلبم@ئهيشاء..لمالطيف@ى@ن 0

-

@لسورةفي@لتب@منأشرنا@ل!@نصبقما@لتنلقلطائفومن

@لطويل..@لختاميو@لتعقببعليمي@لمباشرو@لتعقب@لقصص،نفديمبين

@بدءي@نعليهاوتنلانىو@حدفقضايا@لىنئجه@لتعقياتهذهوكل

مافي
فيبها@تقا@لتي@للمساتهذه@لقصةعنتقدم

القرآني.@لشاق

الأخير:@لإيقاع

يناونلكتصأ،مكاناو@لبرة@لروعةمنيوسفتصةبلغتلقد

منو@لمنالية،ب@لفعيةو@نريز@لخبرة@لثرية@لعو@طفان@لمنتضت

و@لحزن@و@لحنر@لابوي،و@لحطفو@لإجريم،و@لت@مرو@لمكر،@لحد

فيهاولماو@لإبام@@لثاليو@نرفع@لجنسية@لغريزةوفهرةو@ثوق،و@لحنبن

فيهاولماتعقد@رى،حنىعفدهتخلفلا@لتعاتجق@@لعقد@لقصصيةمن

توعمن
@لفنرحركةتص@هركلهذلكمنو@مظمو@للقمر@لشاهد

@لنفلزلذلكونى@مد@جطل،طالولوللحق@لانجصرة@لعميقو@لإيمافي

@ئديدمظاهر@لحزنركميحقبنفيةفىتجلىبلا@لذيبقضاء@لعميق

م@منئنضرفهمنجؤجاءحبن
لأخيهم.@لعزيزيمقالهمعنبقذورنر

وفي@لعزيزبيتونيفى@لب@لئد@فد.من@ل@ن@لفصةوفي
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القصةفيلتحسإئك"الناس..نمرةمنالاستيثلسفيوألو@نالسجن.

فولهومنويقدريريدالإنسانفيهاولترىث،@الحو@تحركالإلهيالقدريد

إلىبالأموروتصليريد،مالانريدماالإنانهذائبفغغالبةإلهيةعاية

@هتدعو@لى@مكيةسورةوهيالمقدرة.المرس@ةولهاياتهاعحاتبها

مالتصل)ئهابلونرحيد@
الكبرئا@بموحقيقةوقلبهالإنسانعفلبين

هيالني
@لرحيم.المنعم@لقاثوالخالقال@ه

قطعةإئها@لقضص،@حسنالإنانحياةفيهايقص@تعالى@لثه@ن
من

)ثنافيها،و@لثرالخيرونوازعالمتأججة،ومشلكرهاالنابضةبعروقهاالحياة

معنرىولكنأنفسنا،فيهانرى
وفيفيناأثرماونحسيد@لقدرةفلك

المقدرة.الغاياتبناوتبلغمصيرنا،الحو@دثفيتخطنراها)ثنا@كلمالنا.

تفتح)ئها
منسجمةلقضائهمنفذةاثه@ر@دةمن@ر@دتنالنجعلالقدرأفق@مامنا

بينبذلكفنجمعالخير@لمحض،مي@لتيقدرهكاياتمع
والإر@ثةالطاعة

بالمستقبل،و@لتفلىلوالعمل
يوسفلسورةيجعلالذيمو@لشبذلك

القصصولاالمصنوع،الخيالنرعمنليستو)نهانفوسنا،فيخاصاهوى

ولكنئفترىحديثاكانمانفسهاأالحقيقةانهابل@لحققة،فيهئقئدالذي

1أيوسف:يديه..،ين@لذينصدب@ تلك1،..1
هووذلكطريفنهاهي

دثه.،نحو@وقلوشابعقولناتأخذسبيلها@ذ

السورةهذهولكنونوجدماالله@لس@ر@لمكبةجمبع@ن

العنايةوعنو@لقدر،القدرةسرعنلنا@لنقابتكشفعلى@لخصوص

منعلىالأتخفى@لتيالإلهية
@راءمنعميقاو)يمانامرهفاحسادله@اتاه

وتصميماته.ومقرراته@لإنسانوعهلطفو@سبابها@لظاهرةنحو@دث

لهفانكفت@لقصة@ولمن@للام-عليهيعفوب-بهو@حقأبصرهماوفلك

وصنيع@لأقد@رلطفوترتبوآفنقضبر@لكبرى@لحقيقة

فقد@ستغرقتهاكلهاوقطمها@لسورةموضوعهي@لتييوسفوقصة
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عبرنهانضفنتاخرهاليآياتعرنحوعداآية،مئةعلىتزيدوهي

ومرماها..

الذيهودومااللهوكانمتنحكةكنيرةوعقدامك@@لقصةلقد@حتش

اثهكانوقدالأزمة.منبفايتهيرسفؤيخرجالعقدةويحل@لكربيفرثي

كانتحتىمنتصرأظافراكلهاوالأزمات@لمحنمنئخرجهوعنايةبلطفه

عليه،@لثهبمنةشمكلراالمناصصأعلىئتبؤئاالثملئخمغغدا@ؤالخاتمة

بقوله:عنهعبزماوذلكلأنعمه،ضاكرأ

ركاسجعلهافدقبلمنرؤيايتأويلهذاأبتياا
ئحسنوفدحفا

بييالشيطاننزغبعد@نمنالبدليمنبكموجاءالسجنمن)ذ@خرجنطلي

أنيننيقدرثالحبم.هو@لعليمإنهيثاءلمالطيفرة@ىإن@خوتيوين

ةوالآخر@لدنيافيوليطأنتوالأرضماو@تفاطر@ل@الأحاديتتأويلفي

1أيرسف:بالصالحينأو@لحقنيملمانوقي 01 0

1)..

وأنيلأالبثريةالجاةعناصرمنشىضروباالفصةو@حتوت
والخبثة:الطيبةالعو@طف

من
رحذره.الفرقالأبعاطفة@لىالإجر@م،ويةالإخيةتحاسد

@لىوالشهوة،الغربزةإغراءتأثبرتحتوالوقوععلى@لمصانجصالصبرومن

الإيمانعلىوالثباتالضميرورحالغريزةقوةبيىالصلافيالانتصار

ينصرالذيبالثهالعمبقالإيمانفيفتتجلىالعيقةالقصةفلسفة

أزمكومهاجهةالانتصار،بهذاوالثقةأمد@طالولوالاطلعلىالحق

وترقبالدففيحتىو@لتفاؤل@إيمان،وئباتبصبرالمخلفةالحياة

من@لفرج
فيئولدلاعليهو@لعزمالخيريخة@نوالإيمانالأزمات،فياثه

ةوالإيمان@لجاففيتنوطولايأسفلاخيرا،الأ@لنهاية

3 5



وتفلىل:وثقةوجهادصبر

مناسباتمنكثيرفيالمناضلةالمتفائلةالمؤمنةالفلفةمذهوتتمئل

نجقيا@خ@@همأعنوالبحثالتفتيق@لى@ولاثه:يعقوبكقولالقصة،
روحمنىبأسواولاو@خيهبوسفمنتخوا@فمبوا

منييأسلا)نهاته

أنبعدلاخوتهيوصفبىقول7،،8أيرسف:@لكافرونأالأ@لقومدله@رؤح

ئضيعلا@تهفد@ويصبريتقمنإنهعلياا@تهمنتدةنفه:عنلهمك@
لاأيوسف:109@جر@لمحسنين

لاالذيالصادقوعدهوكمااتقرا-للذينخيراالعاقبةكنتلقد

وفيهايعقل،لمنعبرةفيهاالمرسلين.قصصمننمينيفالقصةيخيب،

محئديروبينصلةغيرعلىقبل،منالمنزلةالكتبهجاتماتصديق

لافالأكاذيبئقرى.حديثابهجاءمايكونأنيمكنكانفماالكتب.وهذه

المؤمنالقلبفيهايستروحولاهداية،تحققولابعضا،بعضهائصدق

لرحمة.واوحلرا

فيكله،القرآنيالقصصعبرةيحملعظيبمبإيفعتختتمو@لررة
ال@يتومعهامعه،المؤفةوالقلةيللنبيبحملهاصواما.وفيالقصةهذه

والعظةالتذكيرومعها@لمعانديى،للمشركينويحملهاةوالئثرىوالتسرية

وتفريراالرسول؟وصدقالوحيلصدقتقريراللجميعفيهاأنكماوالنذير.

الأوهممنالحقيقةهذهتخلبصمعالرسالة،رحفيقةالرحيلحقيقة

ئفنرى،حدثأكانماالألباب،لأولطعبرةقصصهمفيكانلقد

لفومورحمةوهدىععشكلونفصيلبدي@بين@لذيتصديقولكن
1يوسف:"أيؤمنون 1..،1

الكبير.والإيفعالأحيرالإيقح)ئه

2ص@لص-@لحل@ن-@لل@سحلةسحند@لرك(1) 4
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المطلعنوافقكمايوسفصسررةفيوالختامالمطلعيتيافقومكذا

ئناياها،وبينوآخرها،القصةأولفيالعقيباتوتجيءالقصة.فيوالختم

قاسقة
موضوعمع

الهدففتحققكذلث.وعبلىاتهاائها،@وطريقة@لقصة،

كاملة،الفنية@لسماتوتحققكاملا،الديني
ومطابقةالروابة،صدقمع

الموضوع.فيالواقع

هذاتستلزمطجقالأنو@حدفسورةفيوانتهتالقصة@بد@وقد

بعدويرمارويدا،رويدانتحفقرؤيافهيالأ@اء.مناللون
ومرحلةيوآ،

لاكمابها-العبرةتتمفلابعد
يتابعبأنالافها-الفنيالتشيقيتم

فيمنهاو@حدةحلقةوإفر@دلهايتها.حتىومر@حلهاالقصةخطحلتالسباق

منشينايحققلاموضع
قصصفيالحلقاتبعضإفراديحفقهكماكلههذا

مولدقصةحلقة@وبلقيس.معسليمانقصةكحلقةالأخرين.الرسل

كاملامنهابالفرضتفيالحلقاتدهذه@لغوالطوفان..نوحقصةحلقةأو

حلفانهاقيالبةكلهاتتلىأنفنقنضيييسفقصةأئامياضعها.في

العظيم.اكهوصدقنهايتهابدئها@لىمنوثاهدها،

هذا@لقرأنبما@وحينا@ليك@لقصص@حنعليكنقض@حن

ك@..أيوسف:@لنافلين،لمنقبلهمنكنتيان
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السلأمعليهشليبقصة

@لحخوى

تقديم-
الأخلاقيرالتصورالإلهيالثريع-
اسافروالتبجحالسرالرد-

العقبدة@رسرخالحقفئ-

-

والطغيانالايمانبين

3 5
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السلأأكلليهشديب

منصفحةفيهيوهاالغابرة.الأممصحائفمناخرىصفحةولقلب

صمحةالتلىيخمنالحقبةتلكفيالمنحرفةالمكذلةالأقوامصحائف

شعيب:وأحيهمالأيكةأصحب

بلهمنلكمماالهاعدواقمياقالشعيبأ،ئخاهممدين)وإلى

الأيكةئمحاب)كنب..(84هحد:م@،الأعر@ف.أيخرم@

الهفانفواأمينرسوللكمإنيتقون.ألاشيبلهمقالإذالمرسلين..

@العالمينربعلىالآئجريإنئجر.منعليهوما@صألكموئطيعون

1اء:لشعراأ 76-1 8

الكثبفالجروالأيكةمدين.أهلعالبا-هم-الأيكةوأصحب

الأشحلى.سالوريفةالعيضةهذهتجيركنتمدينأنويبدوالملتف.

مهاضمعفيالأبكةوأصحابمهاضع..ليمديناهلالقرآننكروقد

العقةخلتيحولوفلسطينالحجازبينمدينومحفعاخرى.

العدا@،لأتصديتأمصرعهموالىظلمهمإلىالكريمالقرآدولير

الأيكةأصحابكان@وإنالمعلم:الأجلانفضاءبعدالقرىولإملاك

فانتقنالظالين،
..(7،879ةالحجرأ9مبينماملب@@ائهحامفم.

ةوالإشرلوطقرىمنببالق@كالتاتجلىرهاالتيوالأيكةومدين
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طريقفيفهماوالأيكة،مديرتدي@قدبينللمام@انهما@هنا.الواردة

ليلأئهماحمعهماشعب،وقريةلوطقرىتديوقدندثر،عرواصح

والام.الححازيرواحدطريق

دهيالعبرة،إلىأدعىالمطروقالطريقعلىالداثرةالقرىووقوع
كأنداثرةوهيحولهاستجريوالحياةوالغا@ي.الراثحيراهحاصرشامد

الطريق!@يماصيةوهيتحفلهالاوالحياةعامرةيوماتك@لم

القرادعهايتحدثقصةقبلالتلىيخيمكا@هاشعيبوقصة

أحدهوالثلايمءعليهشعيبأ-إدقيلالقمص.كبقيةالعبرةماقلي

حطبكانإنهويقالاللام-عليهموصالح-كهي،العرب،منالأدبياء

مرصع،مناكرديشبقصةدكرتولقدمراحعتهلحسن

تكنولمبفدر،شيءوكلالأنياء،لعضقصصمىدكرأأقلكاتواد

ئعثالديعنعريآخبرهميكنلمكمابحيدفشعيىقومماكن
ديهم

@سوللرا

تحدثاالمجكرةالإشاراتبعفىلنحدوانا
فيتنظمهموهيعنهم،

)صى(وسورة)ق(سورةفيمثلانحد@لثالمعاقي@،المكدبينملك

فبل.سالآبتمرتوقد

كانتاللأم-عليهشعيب-عنلالتفصيلحدثتاسررةأرلأنإلأ

ثئمالقصص،منتجلهاماعلىمعطوفةشعبقصةفذكرتالأعرافسورة
فصلتثممدين،أصحاببدلالأيكةأصحابلناوتذكرالشعراءسورةتأتي

وعالى،وهي،لوح،عنالحديثبعدشعبعنالحديثهودمورة
هيولمحلك،لعدالعنكبوتسورةتأنيئئمصاللامعليهمولوط-و)لراهبم،

م@زةمجملةفيهاالقصةجاعتوقدشعب،قصةفبهاتذكرسورةآخر

2@لؤآديلقصص@(1)
@لححر=سررة1،3)صق(صررة1،4)ق(سورةلطرا0،9
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ولةقدالضال@-الأقو@مص@كجرهممدبن،أملشعيب-فهمكان
ا

والمعاملات.والأخلاقوالسلوكالعقيدةليوالمادالالحر@فحياةعلى

زياق-وكانواعصر،كلليالأنياءأممكانتكماعيره،لاذيثركودكانوا

لأنفسهميستودهاأناعتادوافقدوالحيزاد،المكيالين@تصوندل@-إلى
ئوللنص-كالوهم-فإفامنهمواشترواالناسعلىاكتالواإذاوالميزانالكيل

الكيلوطففياوبحح@مالمبراد.لقصإلىمالمالهم@رلوا

الأرضديويميثرفىويجفو@هايختوغدو@هاللفوافليتعرضونوكانواوالميران.
عدالأولايحرنحابأيرجونلاالدينالمتعالي@الكبراءشأنفسادا،

بالبئكوأيدهلالمعجر@ت،وآزرهرسولا،شعيبأفيهماطهبعث

@المنكر@صيرتكبونكانواعضاولهاهموتوحيده،المحهعباثةإلىفدعاهم

منهمالأكرودوكفربعضهمبهفآمنوالأثم

لعرسوهدا
شعيببهينهضفالخال@ةبالقي@الهاحدةالرسال@و@ر@

هي@خرى،فضبةالتوحبدعفيدةإلىالدعهةومعأهلقومهفي

لالعمدةالصلةونبقةوهيالاس،لينالتعاملفيوالعد@لةالأمانةقضية

قدمدينأهلكانو)دوأمره.شرعهوانبموحده،لهوالدينهنةالله،في

و@لصلاةالمالةالمعاملاتلي@العلاقةيدركماولمبالغة،بدث@تلق@ا

لته!الدينينةعنالمعبرة

بلهمنلكمما@تهاعدوا@قومياقال:شيا.@خاهممدبنوبلىإ

@مدين)وبلى@لأولن@لقيدةةقاعهوحدهفه@لدينينة
شعيبا،خاهم

9مفمدينالأرضفيتعثواولااثخر،و@رجو@يوم@ثهاعدرا@قوميخافقال:

6،..3أ@لفكبوت:

ة@لكتط،ث@-ميد.19،1ا-ث@.@@9،3ص-@لاعر@ف:ول.-78
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الواحداللهوعبادةالعقيدة..ولبابالدعحفوحدةتبي@إشلىةوهي

هي
ةقاعىتبديل.ولافيهاتغييرلاالنيالدعحةةوقاعهالعفيدفةفاع@

الأولى@لقاعدةالمعاملاتوفاعدةالأولىالريعةوقاعددالأولىالجاة
@خاهممدين@ثالىمعاملة..ولاعباثةولاعقيدةبعيرهاتقغلاالتي

كيره،..بنهمنلكممااكاعبدواقمبافال:ضيا،

وإفر@ده-وحدهدثه@عبادةإلىبدعوتهماللام-عليهشب-يدأ

@مرفيباللطانثئممن@فر@ال@وحدهلهالدينونةوإلىلالألوية،سبحانه-

كله.الحباة

مندعوتهمفيالسلام-عليهبدا@ثب-
ائهيعلمالتيالقاعدةهذه

قراعد@لسلوكتثقمنهاأنكماأوضاعها؟وكلالجاةمناهحكلتنبثقمها

القاعدة.هذهاستقامتبذاالأكلهانستقيمولاوالعامل.والخلق

علىحياتهم@قامةوحد@دثهإلى@لدينهنةدعخهمفيوشنصحب

أصلحها@ثهبعدمابالهوىالأرضفيالإفسادوتركالمستقيم،منهجه

@المأثر@بعضكلههذاإلىدعخهمفيبشصحبيعة..

الأعر@ف:أ"فكثركمقيلاكنتمو@ذكروا@ؤعلهم:أال@هنعمةيذكرهم

عاتبةكانيهفوانظرواةإقبلهممن@لمفسدبنعاقةويخوفهم

..(86لأعر@ف:اأ"لمفسدينا

لتهالدبن@ة@ن
هي

بعدهانبدأثتمتقمالتيالقاعدة

@افيبخبر،@راكمإفيو@لميز@ن،تقصرا@لمكيالولا@لتفصيلات:ابعض
ك@،..أهيتمحيط،يومعذ@بعليكم@خاف

هي@لر@حداللهوعادة
كفيلالاخر@رجاء@ليمالدين.قاعدة

@لحر@م@لماثي@لكسب@لدنياص@لحياةهذهفييرجونهكفواعمالتحوللهم
وبخم@للتجلىفبطريقهم@لملىينوغصبواليزان،اليهلفيبالتطفيف
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مدين)وبلىالحلقعلىوالاستطالةالأرض،فيوالإفدأشاص@،النلس

فينعثواولاالآخر،البوموارجوا@تهاعبدواقوميخاففال:شعيبأ،ئخاهم

ثثما..لعنكبرت:ا1مفدين،الأرض

الأخلاقي:والتصورالإلهيالتشريع
أووالدبنونة-الحقبدةقضيةلعدوالحدالة-الأمانةقضيةهناوالقضية

منتنبثقالنيوال@عاملات@ثريعةفضبةهي
والدينرنةالعقبدةقاعدة

إلىالحجلىسالطريقفيتقعوللاثصممدين-أملأنذكرناوقد

@يأثاءهم،الناسويبخسونوالميزان،المكيالينقصونكانواالثام-

ديأشيائهمقيمةيخقصون
@لمعاملات.

واليد،القبنظافةتمسرف@لةوهي

@نيملكونبلادهمموقعبحكمكنواكماوالرف.@لمرؤةتص@كما

وجنوبها،@لجزيرةشماللي@الآية@لذامبةالقوافلعلىيقطعيا@لطريق

@لتي@ل@جائرةالمعاملاتمنلاعرنماويفرضياالقو@نلطرقليويتحكصها
الكريم.القرآنفيوصفها@لثه

والنظافةباثمانةوحدهلثهو@لدينينة@لت@يدعقيدةعلاقةتبدوثئمومن

س@لخفية@لرقةومكافحةو@لعطاء،@لأخذوشرت@لمعاملةوعد@لة
اء

قام

أفضل،إلانيةلحياةض@انةبذلكفهيالدول.لهاقامتلمالأفر@دبها

وهي@ناس.بينالأرضفيو@لسلامللعدلوض@انه
@لتي@لوحيدة@لضمانة

منتستد@لى@لخوت
لزجحلاثابت،أصلبلىفتندرصا@وطلب@لته

والأهياء.@لمصالحمع

يتعلقلائبتأصلتشند@ل@أنبدلاوالأخلاقالمعاملات@ن

هذهمتقلبة..بعوامل
ومي@لإسلام.نظرةير

تختلف
سئرمعالجذيرمن

ونصوراتهم@لنرتتفكير@@ل@ترتكن@لتيوالأخلاتيةالاجتماعية@نظريك

لهم!الظامرةومصالحهمو،ضاعهم
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الناحيةمنتعاملهموقواعدالناس@خلاقفياتحميكونفلا

يعثرن@رالرعيعلىيعيون@والزر@مةعلىيعئ@ونكونهممو@لأخلاقبة

على

عد@وفيالأخلاقيالتصورفينأئيرهاتففد@لتغيرةالعو@ملهذه

هوكلهاللحياةالتثريعمصدريصبححينالأخلاقية،المعاملات

تصبحوحينافى،شريعة
وترقيئوابهوانتظاراثه@رضاءهي@لأخلاققاعدة

الأخلاقتبعيةمن@لوضية@لمذاباصحاببهيهرفماوكلعقابه،

للامةالاجتمل@يوللطورالاقتصاثيةللعلاقات
ةالنظرظلفيلغوأيصغ

ا(!الإسلاميت@الأخلاية

4،..8أهود:"بخير@راكمإفيان.و@لميزتقصوا@لمكيالولاأ

لتزيدواالدناع@هذه@ل@حاجةفيفلستمحسنأ،رزقادثه@رزقكمفقد

هذا@نبلو@لميز@ن..تنقصيا@لمكياللاأنلىيفركميففركمولنغنى،

الأخذفي@وغصب@لمعاملقطفيع@منعليهأشمما@لخيرليهدء

4،..8أهيد:محيطابومعذ@بعليكم@خات

هذا@لغئ@يؤنيحينالأرضهذهفي@فاده.عند@@لاخرةفي@ثا

يذوقوحينالتج@رفحركةوفي@لمجتمعحالةفيالئرةثملىهماو@لغصب

كلوفي@ليومبة@لحركاتمنحركةكلفيبعض،بأسبعضهم@ناس

@حقكاك.كلوفيتعمل

@لنهيعورةبمدجايةيصورةنينصحهيكررشعيباخرئومرة
@للبية:

@ش@م@شلثبى@لأعلى@لهثهمي@لخلية،@صلم@لفنلىيةكابنجرسعير@حع(1)
خلاتى،

لدتطب."@سرلنحوتج@عفىكدة
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ص،..أهيد:بالقط@و@لبزان@رفوا@لمكبالتوموياأ

جفإلىأقربلأئهنقصهما،عدممن@قوىوالميزانالكيلوإيفاء

فهوالنقص،عدمظلعيرالإيفاءوظلالححى.فيظل

(1)سةأكر
ووفاء.

العقيدفأصلسرسرلكل!بهبدأبمادعحتهئمعيببدأوهكذا

ئمينرسوددكمإئيتقون.للاضيبلهمقالبؤ@لأجر:أعنو@لتعفط

ربعلىإلأ@جريإن@جرمنعليهألكم@وما@وأطيعون.اقهفاتقوا

1ا-سالعراء:أ9@لعالين 8

لاوالكيل@وفواشأنهم:أخاصةمنهودماقومهيو@جه@خذئئم

تبخسوا@لناسولا@لمقيم،بالقطاسوزنوا@لمخسرين،منتكينوا

1أ@لشعراء:مفمدين،@لأرضفيتعثواولالفيا@مم 81-1 8..،3

و@نوالميهال،@لميز@نفييطففها@نتقدم-كماضأنهم-كانوتد

الناس،حقمناقلويعطياحقهم،عنزائداو@لغصببالقسريأخذوا

قمافلسرفيكانواأئهمويدومرتفع.بثمنوييعمابذسئسولروا

فيداللنطبالعدلرصولهموقد@مرهمفيها.تحكمونفكفوا@لتجرف
هذا

تفمي@نتتطعولا@ل@عاملة.حنيتبعها@لصحيحة@لحقيدةلأنكله،

@نمعاملاتفيو@لعدل@لحقعن
ص..

لوميخاتال:ربهأرصال@يبلغ@فلام-عيهشيب-ذاهوما

ا@لاعر@ف:ربكمامنئيةجاعنكمتديخر.@نهمنلكممالله@مدوا

نوعبذكر@لقرآنولام@،..
ولاصالح-فصةفيذكرهاكما@بئة-مذه

ير3قال:@له،رسول@نكمه@درضيجبم.عن(1)
@ؤاسسحا@غاح،يرط@@

لمح:و@ا(.ك@.)ترمني@رشرحهك@،بخل@4/.@ر@.@قفى،ا@@ؤكل@ثر@

سهرك.@طبلكي@غا@قص:@لهل.
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هناككانتأئهإلىيثيرالنصولكنمهاضعالقصة.منتحديدالها@عرت

منمرسلأتهدعواهثتبها،جاع@ملية
البئنةهذهعلىويرتبالله.عند

فيالافسادعنوالنهيوالميزان،الكيلتوفيةسنبيهمبهيأمرهمما

وعنالاس،علىالطريققطععنوالكفالأرض،
ثينهمعنالمؤمنينلتة

لاوأشياعمم،تبخسوا@لناصولاان،واليزالكبل)فلىفواارنضع.الذي

ولامفمنين.كنتمإنلكمخيرفلكمإصلاحها،بعدافرضفيتفدوا

ال@هبلعنوتصدونتوعدون،صراطبكلتقعدوا
ونبغونهابه،أمنمن

1عوجأ 1 0 0
..(86-85ف:لأعر@ا

منوندرك
لامئركينقوماكانواشعيب،قومأنالنهيهذا

كفواماوأتهمسلطانه،فيعباثهمعهلركرنإنماوحده،اقهيعبدون

منلأنفهمتخدونكانراإئماالعا@ل.اثهشرعإلىمعاملاتهمفييرجعون

فيكانإنماشركهمولعلللنحمل-قحاعدأنفسهمعند
الخصلة-هذه

مفسدينكفراكماوالئراء؟البغفيالمعاملةسئئيكانوالذلك-وأنهم-

يهتدون@لذينيفتنونظلمةصواهم.علىالطريقبقطعونالأرض،في

الاستقامةويكرهرنالمستقيم،ال@هسبيلعنويصدون@ينهم،صويؤمنرن

لامنحرفة،عوجاءالطريقتكونأنويريدوناثه،سبيلفيالتي
تم@ي

مهجفييراستقامقاكماعلى
@ثه.

1:@لئعر@أ@@ضاع@!تبخسوا@لناسولاة هود:8،3

@ثيإءتقويمحسنلثملفهووالموزونات.المكيلاتمنوهذا@كلم
ماثيا@ووتقويمهالىتقديرا.سعرأصزنا@ركيلا،تقولمهانوع.كلمنالناس

تطلق"ضيء"كلمةلأنوالصفات.الأعمالفلكفيتدخلوقدمعنويا.

كير@لمحوسات.بهاوير@د@حيانأ

مشاعرنفومى@لنلسفييثغظلم-ائهفوقأشياعمم-@لناسوبض

وكلهاوحسنوالجر@لعدلمن@ر@ليأس@و@لحقد،الألممنشة
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و@لصمائر،و@لنفصالاحتماجةو@لروابطو@لتعاملجر@لحياةنم@دمنسل@ر

الجاة.فيصالحشيءعلىولاقبقي

8هي:العراء0381،أمفسدين،الأرضتعثوا@ولا

إلىقاصدينالإفسا@متعمدينتفسدوافلاالإفساد،موو@لفو

منأبقىخير@لىوجدانهميوقظثئمتحقيقه.
@لذي@لدن@الكسبنلث

@لتقدير:فيياعدم@لنلأ@وبض@لمكيالبنقصعليهيحصلون

6،.8أمحتمفمنيناكمإنلكمخير@ه@بقةأ

@نهعبالةإلىحديث@لىلفيدعاهمرقدوأفضل..أبقىدثهعند@فما

هنا،بهايذكرهمفهوشريك-بلالهالدينينة@يوحده-
الاقيالخيرفكرمع

دينصيحتهواتجعيادعاهم،كماآمنيا@ندثهعند@لهم
@لمعاملات.

فرعومي
من

أنهلهمويبئن@لإ،دعاهمالذي@ثهوي@نبينهميخليثئمالإيمان.فلك

@لئرو@لعذ@ل@منبحفظهمموكلالي@ائهكماشئا،لهميملكهولا

ضلما،همإنمسؤولأعنهمولا@لضلالمنبحفظهمموكلاكذلكوليى

6،..8أهيد:9بحفبظعليكمثرما@فا@ه:@وفد@@لإغعليهإئما

التجة،وبثقل@ثر،بخطورةبعر@لمخاطبينهذا@لاصلوبومثل

حفيظ.ولاوسيطبلا@لعاقبة@مملوجهوجهاويقفهم

بذكرهموهونفوسهم،فيمعر@لتقوئشجب@ستجلثىئئم

خلقكمجميعا@ر@تقيا@لذيو@لابقينكلها@لأجالخالق@لو@حد.بخالقهم
1:@@لثعر@1@لأؤلين(و@لجبلة 8..،4

@لافر:و@لتببم@لرذ@لساخر

كانفما
فهومسحور،بأئه@لاتهام@الهرصولعلىيطلقما@لأ@نمهم

أ@لعر@ه:@لمحرين،منإنما@فت@تالوا:يقول:بماويهذييخلط

1 8..،5
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هكذاومامثلهم،بشرفهورسالته.يستنكرواأنوالأ
زعمهم-لي

@ن@ئنا.بثرإلاأنت)ومايقول.فيمابالكذ@ويرمحنهالرسول.يكرن

1العراء:أالكافينألمننظنك 86)..

@لذيالسلام-عليهشجب-رسولهمدعئعلىالقومرذهداكانلقد

هذاعلىوخهمغير@إلهمنلهمفليسوحدها*يعبدواأدأمرهم

صدقه.علىالدالةالمعجزةجاءتهمفقدالإبمان،

النظافةإلىيدعحمماللام-عليهشعيبا-نجدبالتوحيدئمرهموبعد

هوالتوجدبعدبهأمرهمماأولفكانوالاقتصاثية،الاجتماعيةعلافاتهمفي

أنعنفلكبعدينهاممئموعدل،قسطبكلزنوإيفاء@ل@الكيل،إيفاء

ويرحقوقهم،النلىيبخيا
ينهاممثثمسؤا،سابقتهاصتقللاخصلة

الأربع:الخصالهذهوبعد@لفسا@الأرضفييظهرواأنذلكلعد

عننهاهمالأرض،فيو@لإفسادالحق،وبخىوالتطفيف،با*،الئرك

الابقةالخصالكانتفإذاسابقاتها،عنخطراتقللاخطرةخامسةحصلة

وهوالحيافجمانبمنآخربجانبتتصلهذهفإنالما@ية،بالامررتتعلق

الأطريق@و@يئغرف@ييدعونلاكفوافلقدوالروحي.الفكريالجف

@لحق،عنويصدونهمويخوفونهم،يوعدونهم،الاس،لإغياءبهويقعدون

يخه.يككونوهم

@لى@لخير@لهاثنةالكريمةالدعئتلكمنشعيبتوميوقف

و@ستخفيا@،ر@والازو@لتك@@والاستهز@يةموتفوالإصلاح،

و@لفادالافحر@فعلىومردواعتهاقدالضكانفقدوعبا@ته،برسولهم

وسؤ

نفعل@و@نأباؤنا،بعبدماتركئنتأمرك@ملاتكشمعيبيخاقالوا:

7،.8أهي:@لرشد!،@لحلبمفنتإنكنئاء؟!ما@مو@نفي

دانمفاطعه.منمقطعكلفيالخريةئين@لتهكم،واضحروهو
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فقه.ولامعرفةبلاوالمعاندالمطموس،@لجاهلصحريةكنت

الصلاة@نيدركها-أنيربدونلا@ويدركون-لافهم
صمي

بغيرتقوملاالعمدةوأقو@لدينح@ةالعبوديةصورومنالعقيدة،مقتضيات

شنفيذإلأتقحملاأنهاكماواباؤهم،هم@ونهسيعبدونهماولدتوحيد@لثه،

اتهشرائع
الحياةشؤونم@شأنكلوفيالأموالتداولوليالتجارة@ي

شرائعصالصلاةعنالاعتقادفيهايفترقلاواحدةلحمةفهيوالتعامل.
الحياةأوضعوصالحياة

الثعائرلارتباطالسقيمالتصورهذاتسميمافيطويلأنمضيأنوقبل

هذاتمفيهليطوللأنمضيأنقبلمعاوارتاطهمالالعقبدة.

لااليوماللمىأننذكرأنيحسرال@ن،الوفقلمدينأهلاقصورس

وأنسعبب.قومعنالدع@ةهذهلمثلإنكلىهمفيولاتصورهملييفترقون

بثراكاصأكترولاكى@ولا@ألصلليستاليومفيهانعيثىالتيالجاهلية

الركداتههوشعي@قوم7لهبزاكانالذيالركوانالأولى!الجاهلية

يهودإئهميقولون:الذيناولئكفيهالمابجملتها-الثريةاليومتزاولهالذي

والثريعةوالئعئر.العقيدةبينيفصلفكلهممسلمون-اونصارى@و

والتعاملالثريعةويجعلأمره،ووفققهوالثمعائرالعقيدةفيحعلوالتعامل.

وأصله.حقيقتهفيالشركهووهداكيره..أمرووفقال@ه،لغير

بأريتمكودالذينهماليموحدهماليهودأنيفحتنالاكانوإن

ونلثوشريعتهم-عقبدتهميزعمونهماوفقومعاملاتهمأوضاعهمتكود

فيوماالحرات،منالعقيدةهذهفيعماالنطربغص
منالريعةهذه

لي@زمةقامتفلقدنحريف-
إسرائيل@يثربعهممجل@الكيست!"

شرعيةغيرئطعمةاليهود-غيرمنلركابهاتقدم-إسرائيليةباخرةأنبسب

تعرضتمهماوحده-الثرعيالطعامتقديمعلىوالسفينةالثركةوأرغمت

منمسلميى!،لأأنفسهميدعونمنلينارة-للخ@
الاشمسادهدا

بالدين؟!!
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صلةوجوديستنكرمنمسلمون!-إئهميقولون:مضالبوم-بياإن

علىوحاصلونالماثية.المعاملاتقخ@@وكحاصةوالأخلاق،العقيدةبين

استنكار:فيأولايتساءلونالعالم.وجامعاتجامعاتنامنالحلياطالئمهاد@

ماالثواطىء؟ديوالعريللإسلامماالشخصي؟وسلوكناللإسلاموما

بأيالجنسيةالطاقةوتصريفللإسلامماالطريق؟@يالمرأةصزيللإسلام

المزاج؟لاصححالخمرمنكأسوتناولللإسلامماشل؟
هذاوللإسلامما

@؟!ونلمتحضرا"يمعلهالذي

جمنفرقفأي
هدا

نتركأنتأمركئملاثكسدبن:أأهلسؤالوبين

بونا؟،..2يعبدط

فيالدينبدخلأنوعف،ئدةينكرونبلثانبا.يتساءلونوهم
غيرمنلالأحلاقحتىأولالاعتقا@المعاملاتتتصلوأنالاقصاد؟

الفبىفيوالمهارةللدينوماالربوية؟والمعاملاتللدينفمااعتقاد.
بأنيتبجحونإنهمبللاالوضعي؟القانونطائلةت@يقعالمماوالسرقة

أصحاتبعضعلىوينكرونتفسده.الاقتصادفيتدخلتاب@الأخلاق

منتخليطأويعدونهامثلأ-الأخلاقيةالنظريةالغرية-الاكتصاثيةالنطريات

أيام

الاولى.الجاهليةتلكفيمدينأهلعلىكثيرأالتردعبايذمبن

والمعرفةالعلمتذعيولكنهاجهالة،أشدجاهليةفياليحونحن

الشخصيوالسلوكالله،فيالعقيدةبي@برلطونالذينوتتهموالحصلىة،

والتعصببالرجعيةتتهمهم@السوق.فيالما@يةوالمعاملاتالحياة،في

والجمود!!!

@لمتعلقةاللهشريعةتنركثنمالقلب،فيتوحيد@لنهعقبنةتستقبموما

@نيمكنفماالأرص.تهانينمنيخرهاإلىوالمعاملةبالسلوك
يجتمع

نعيثىالذياللونهذامهألوان.والئركو@حد.قل@فيوالركالتوحيد
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كلديالمركونعليهايلتقيالتيوحقيقتهالثركأصليمثلوهوالأنبه

مكان!كلوفيزمان

علىلاساليوملالسخريةترقحكماشعيص-سمدي@أهلوشخر

فيقولون:الحق-التوحيددعاة

7،..8أهحد:@@لرشيد!الحليملأنت)إند

يعبدمايعبكواأنعدهموالرشدفالحلممعناهاعكسيعنونوهم

هووكذلكاسوق!فيوالتعاملالعباثةلينيفصلحاوأنتفكير،بلااباؤهم

الرجعيين!!!المتعممبشعلىيعيبونالذيناليمالمخضرينالمثقفينعند

معه،الديالحقسالواثقالدع@ةصصتلطفشعيبويتلطف

عنويعرض
يتلطفوجهلهم.بقصورهميشعروهويباليهالاالمخريةتلك

إشعلىهيمفي
ثقةعلىوأنهوقلبه،ضميرهفىيحدهكماربهسيةعلىأثه

الأمانةإلىيدعوهمبذوالهيؤتوا،لمماالعلمسأوتيلأنهيقولمضا
لي

يبغيلادهومعاملات،وفومالدومثلهملأنهبنتائجهامثلهمسيتأئرالمعاملة

مولتحلويفحدهثتمشيءعنينهاهمفل@لهم؟دعحتهيراءمنشخصياكبا

فيماولي@اسولل@ولهلهمالعامةالإصلاحدعئميإتماالوق!له

أهحدة@قيمنجا)قال:يت@مون:كماعليهمخلىةإليهيدع@م

القريه.بالأواصروتذكيروتقر@،توثدثي

ول(..أهحد.ربي،منيةعلىكنتإنأرأيتمأ

أنهوأستيقننفسي@يحقيقتهأجد
أبلغكملماويأمرنيإلييوحي

وعنإياه.
مشيفناواثقاأصدرسمسي،فيالواضحةاليةهذه

@رزقنية
لم@،..أهود:9حشأرزقافه

فيها.مثلكمالنلىمعأتعامل@تى@لثروةوفه
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ول(..أ@د؟ع@أنهحممابلىاخالغكمأنأريدوما@

نفعالنفسيلاحققعهنهيتكممافأفعلحلفكممن@نبئئمفأنهاكم

.!

الإعلاحإلأأربد)إن
..(88أمود:@اسنطعتما

كلعلىبالخيرصلاحهيعودالذيوالمجتمعللحياةالعامالإصلاح

أنبعضهمإلىخيلوإنفيه؟جمالكلةكلوعلىفرد
والخئقالعقيدةاتبيم

البيفوتفإسحاالفرص.سعضويضيعالثمخصي،الكسببعضيفوت

حلالأ،صرزفأطيباكشاعهماويعوضالقدرة،الفرصويضغالخببث

خصام!ولاغدرولاليهحقدلامتعارنأمتضامناومحتمعأ

هه(..أهرد:با@إلأنويخقيوماإ

بماونيتي،منيعلمبساالإصلاحفيمعايإنجععلىالقاثوفهر

حهدي.علىبجزي

أعتحدهعلىلاوحدهعليهول(.أهود.أنيب@وإليهتوكلتعلبهإ

بنينيأتوجهوحدهواليهالأمور،منيحزشي@يمالىجعوحده

ومسعاي.وعملي

نوحقممصارععلىبهمفيطلالتذكير،آخرسو@دفيبهميأخذثئم

لوط:وقومصالحهودوقوموق@م

@لت@يهيفعلهلمماالجاسيةالقلوبتلكمثلفيهدايمعلفقد

وتفيهر:رثدإلىبحتجالذيالينالعقلي

@رنوحقيمما@صابمثليصيبكمئنضقاقيلاءجرنكمويا@مإ

9،.8ةأهديعيد!فكملوطقوموماصالح.مرد@و@متوم

الخلاتيحملنكملا
فيتلجياأنعلىمياجهتيفيوالطادمعي
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قرموهؤلاءقبلكم.الأقو@مأصا@مايصيبكمأنخثهوالمخالفة،التكذب

كذلكوتربالمكان.فيمنكمقريبلوط
كانتلمدي@الزمان.لي

لي@

لم.والحجلىا

المعفرةلدوالهلاك-@العذ@مو@جهة@يوهملهم-يفتحثثم

وأحناها:الألماطلأرقمهوالقرباللهرحمةفيويطمعهموالربة،

أهود.ودود،رجمربيإنبليه،توبواننمربكموا)واسنغفر
"

9)..

لعلوالطمع،والخو@والتذكرالعظةمجالاتفي@هميطو@وهكذا

وتلينوتخعتتمغقلولهم

مىسلغحاقدكانواالقومولكن
فيالقيمتقديرسحومنالقلرب،فساد

عهكثفماوالسلوك،العمللدوافعالتصوروسؤالحياة،
منتححهم

واقكذيط:بالخريةتجل

.(91أههدمماتقول،كثيرانفقهماشعيبياقالوا.أ

وهميدركو.أنيريدونلاالواصح،بالحعالصدصرضيقوفهم

يخالنر@ك)وإئاالظاهرة:الماثيةالقئبمقيلمى@لحياةفيالقيميقيود

9أهئلرجمناك،رهطدولولاض@عيفا 1

ففي@هاجمويو@يحملهاالتيالقويةللحقيقةعدهمفلا@زن

ئمالقلب.صلةلاالدموصلةالاعتقا@عصيةلاالعيرة،عصبةحابهم

الحساب.لييضعونهافلاأولائهعلىاللهعيرةصيغفلونهم

9أهيبعزيز،علياأنتوما، 1

حسابلحس@ولكتاوالقهر.الغلبعزةولاوالكر@مةالنفديرعزةلا

لفيرة!واالأهل

ثالعالةوالمثلالرليعةوالقيمالقويمةالعقيدةمنالنفحستفرغوحين

يومئذحرمةترى@لاالدنيا،وقي@هاالقريةومصالحهاالأرضعلىتقبعثهاف@
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انإلآبالداعيةالمطشعنتتحرحولاكيرة،لحقيقةولاكريمة،لدعئ

العقيدةحرمةأئاتحصيه.ما@يةقرةمعهتكونانوالاتؤويه،عصبةلهتكون

@يظلولالهاصزنفلاوالدعوةوالحق
الخاوية.الفارغةالنموستلد

ازالاعتزمنيختنصلووقلىه؟ربهجحلعلىالغيرةشعيبأتمخذوعدثذ

فيالقانمةالقوىلحقيقةالتقديربؤويجابههموقومه؟لرهطه
البمد،هذا

معاثدبوبسؤ
الأخيرة.الفاصلةكلمتهويلقييعملون.بماالمحيطالله

ولي@بينهمويخليالعقيدة،اساسعلىقومهويفاصل
العذ@بوينذرهمالله،

ةيختلىونالذيلمصيرهمويدعهمينتظر@فالهم،الذي

2،..9أهي:@ل@ه؟،منعليكمأعزأرهطيقيم:ياقال:ة

وممنم@،فهموالمنعةالقوةمنيكهنوامهماالثرصأجماعة

وهمضعا@،
عاد

مر
منعليكمأعرأهؤلاءالله..عاد

أهؤلاءاله؟..

سنفيصكمفي@رهةقوةأشد
ال@ه؟

2،..9أهود:يا،ظهر@كمور@)واتخذتميه

فيتزيدوالإعر@ض،للتركحسيةصورةوهي
وهم@علتهم،شناعة

عه،ويعرصوداللهيركود
منوهم

بالخيروممتعهمر@زقهموهوخلقه،

@لكفرجان@إلىالحياءوقلةالعمةوجحيالطرفهوفيه.همالدي

التقدير.وسوءوالتكذيب

2،..9ةأهودمحيطأتعملونبمارتي)إن

عليه.والقدرةلاثيءللعلمالحسيةالصورأقصىوالإحاطة

ةالعقيدةورسوخالحققوة

ووقاره.سبحاله-يتعأنلربهالمؤمنالعبدغض@ةإئها

وعئرتهصرهطهبنسبهالاعتزازمنليءجهارهاإلىيقملاالتيالعضبة

وقرمه..
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تمتددلارهطه،يرهودالضيحديفى@نولميتفحلمشعيباإن

لاللأ.أيديهمإليه
يكونأنإلىيطمئ@ولميسترحولميريدونه!الذي@

عنطريقهمافترقالدينقويه-منويمنع@هيحم@هالذب@همرهطه

لاولربه،إلايقزلاالم@ىإن@يالإي@انمووهذاطريقه-

ليستالمسلمفعميماربه!ئحشىولاتخمىعصبةلهتكونأنيرضى

بي@الحقيقةفيالطريقمفرقهووهذاو@ي@.لربههيإنماوقومه،لرهطه

ولاته!@زمالهكلديالجاهليوالنصررالإسلاميالتصور

الصدرؤوسعةالعدلمنثيءأنفهميأخذواأنمنهميريدكذلك

بكللهميقعدواولاثي@،عنإليهاللهمداهمالذينالمؤمينيقنهافلا

يتظرواوأدموعدينلهممهدثينسيل،كلعليهميأخدواولاصر@ط،

همكنوابنالفريقين.يناكهحكم
مؤمنين:يكولواأنيريدودلا

يؤموا،لموطائفةبهأرسلتبالذيآنوافكمطائفةكان@هان

لقد..(87الأعراف:أ@الحححينيخروموبيننا،ا@تهيحكمحتىفاصبروا

صر@م@ايتراجعأنيملكلانقطةآخرعدوقفولقدخطة.اعدلإلىدعاهم

منوما@شقكلوتركأفى،بجروالتعال@والتريثالانتظلىنقطة

الحاكمين.وهرخيراللهيحكمحتىثين،

ممثلوححدالأرصديللإيمانيكون@نيرضيهملاالطوايختولكن

فيملمةجماعةوجحدإنللطاغوت..تديرلاالناسمنجماعةفي

ليتحكمولاسلطانه،الأبسلطادتقرفولالثه،الأتدينلاالأرض،

وج@دبنإلأمنهحاحياتهافينتغولاثرعه،إلأشرعأحياتها

الجماعةهذهانعزلتلوحتىالطواغيت-سلطانيهددكهذهمسلمةجماعة

مرعده.يليحين@لثهلحكمالطوايختوتركتنفسها،في

لرحتىالمسلمة-على@لجماعةفرضا@لمعركةيفرضالفاغشإن

هيآثرت
ديوجيد@لح@@ن@لمعركة-معهتخوضالأ

ذاته
@لاطل.يزعج
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لادته@شةإتهاالباطل..معالمعركةعليهيفرضالذيهرفاتهال@حدومدا

ضعيبيخالنخرجنكقومه:مناستكبرواالذينالملأقالتجري..،لد@ن

معكأمنواو@لذين
كه،..الأعر@ف:أمتا!لتعودنأوقريتا،من

مكدا
والتعيش!المها@ن@يقبللاالمعركةعلىإصراروليسافر،تبجحفي

والرعيد..التهديدأممنتزعزعولاتتلعثملاالعقبدةقوةالا@ق

@نيملكلاالتيالنقطةعداللام-عديهشب-وقفلقد
يتزحزح

يدخلأنشاءلمنيتركعلى@نوالتعيش-المسالمةنقطةوراع@ا

لغانتظارفييثاء:الذيللسلطانيدينوأنالعقيدففي
بينوحكمهالله

النقطة،هدهوراءواحدةخطيةيتراجعأندعئصع@يملكوماالفريقين-

الحقصكليةتلىلوالأالطهاعت..منتهديداو@يضغط@يتحت

لالتهديدهداعرضهالمسنكبرونالملأتلقىأن@لماوخانه..يمثلهالذي

مستمسكأبالحق،شعيبصدعملتهم،فيالعودةاوقريتهممنبالإحهل

ربهإلىواتجهمنها،اللهأنجاهالتيالخلمرةالملةفييعودأنكلىهألملته،

وامله:الحقبنصرةوعدهوشألهوشتنصرهيدعوومولاهوملخه

بعدمئتكمفيعدناإنكذبااعلىافتريناقدكلرهين؟أولوكاة)قال

..(89ول،ةالأعرا@أ0،0منهاال@هنخاناإذ

نفوسفيومذاتالايمافطبيعةتتجلىالقلائلالكلماتهدهوفي

قباينشهدكذل@الكريه..ومذاقهاالحاهليةطبيعةتتجلىكماأهله،

وكفالقلبذلثفيالإلهيةالحقيقةمهدالمشهدفلكالرسول

كلرهين؟،.كاأولوة

اأفووالذينشيبيخا)لنخرجنكالفاجرة:القولةنلديستنكر

معك
..9مننافيلتعورزأوقريتنامن

@منها؟المحهسخاناالتيمئتكممننكرهماعلىأتجبرونالهم:يقول
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عدناإنكذباا@هعلىافتربناقدأ
مفا،ا@هنجانابذبعدملتكمفي

..(89لأعراف:اأ

فيهايخلصلاالتيوالحاهلية،الطاغوتملةإلىيعودالذيإن

اقهدونمنأربابأفيهاالناسيتخدوالتيوحده،ثهوالطاعةالدينحنةالاس

لهاثهقسمبذبعدالملة-هدهإلىيعحدالذيإناكه@سلطانالميقرون

إئماللعيد-العبوديةمنوأنقذهالحق،إلىوهد@هالطريق،لهوكتالخير

حيرأاكهملةفييحدلمأته@فحاهالهادةوثينهاثهعلىكافب@شهاثةيؤثي

الطاغهتلملةأنالأقل-علىمفداها-@والطاغحت!ملةإلىوعادفتركها

معيتنافىلاوجو@ماوانةالسلطانفيوشرعيةالوجيفيحقا

لالمحه.آمنأنبعدبهاويعترفإليهايع@دفهوبالثه.الإيماد

يرفعولمالهدى،يعرفلمم@شها@ةم@@حطرخطيرةشها@قوهي

اكتصاب@راءطغيانولاالطغيان.برايةالاعترافشهالةالاسلامراية

الحياة!فيالهسلطان

الطغاةبهيت@ح@ماالسلام-عليهشعيب-يستنكروكذلك
بكلا@ت@من

نعودأنلايكون)ومامنها:اللهأنجاهماليالملةإلىمعهآمنحاوالذيىهو

..(89اف:لأعرا1فها،

منوما
يبغيوماأصلا،شأننا

و@مامهيقولهافيها..نعودأنقطعالا

التيالمسلمة،الجماعةمعأرضكلديالطاغوتيزاولهالديالتهدي@

سنهمن@ومعهشريكبلاوحدهلنهوثين@نتهاسلطانه،عنخروجهاتعلن

مهماوحده-لثهوالدينحن@للطاغوتالعبو@ي@منالخروجتكاليفإن

تكاليفإنللطواغبت!العبو@ي@تكالفم@وأهونأقلوشفت-عظمت

والطمأنينةوالأمنالسلامةفيهاسلاخمهماداخة-للطواغيت@لعبو@ية

فيتكاليفة!مديىطو@لةبطيئةتكاليفإنهاوالرزق!-والمقامالحياةعلى

@سان-لل!عدوالإنساننوجد،لاالإنسانية!@فهذهذاته.الإنسانإنسانية
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شرعبثيةو@يإنسان!..لهيئمرعهلماالإنسانخضوعمنشرحبي@ب@و@ي

و@يعليه؟!غضبهئوورضاهبه،آخرإسانبلى@دةإنسانقدتعلقس

وشههاته؟!صرغباتهمئله)نسانبهوىإنسانمصائرتنعلقأنمنشرعبودية

شدكيفمامنهبقح@هلحام@وخطامللإنسانيكونأنمنشرعبهيةو@ي

ويهبطيهبطائهالرليعة..المعاليهدهحدعديقفلااثمران

ولاشرعيحميهالاالنيأمهالهمالطواعيت-حكمفيالناس-يكلفحتى

ماعلىشاءكماالطلكوتينثئهمإذ@ولاثصميكلفهمكماسيج.يحوطها

شاء
فوقات.والط@والنقاليدوالأخلاقوالمفهوماتوالأفكلى@التصور@من

ويقيمههاه،مذبحعل!فيذبحهمفاتها،حياتهموفيارواحهمفييتحكمما

@كلراضهميكلفهمثموالحاه!لذالهالمجدأعلاموأشلائهمجماجمهممن

انأبيملكلاحيتالنهاية..في
يمنع

فتاته
بهايريدهاالتيالدعلىةص

علىواسعنطاقعلىيقعكماالمباشر-العصبصورةديسياءالطواغيت،

نهبأتحعلهنومماهيم@تصور@علىتنثئتهنصورةفيئوالتلىيخ-مدار
@يتحتوالفجورالدعلىةلمهنوتمهدشعلى!@يتحتللهترماحا

شلى..

حكمفيأبنائهوحياةوحياتهوعرضهلمالهينحوأنهيتصوروالذي

بالواقع!الإحسلسيفقداووهم،فييعيقإئمااته@ونم@الطماغيت

والمالوالعرض@لنفسفيالتكاليفعظيمةالطلنهوتعبا@ةإن

الحياة.مذهبمزانحتىوأقمأربحفهيكه،العبو@ي@تكالي@تكنومهما

المحه.ميزانفيعلى@زنهالضلأ

كةللحرالأخلاقيةالاس@"كتا@فيالموصديالأعلىأبواليديقول

ل!ا

سوكل
ن@عليهيخعىلاالإنسانبة،الحياةلمسائلبصيرةله
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هيإنماودسادها-النريةالثؤورصلاحفضيةعليهاتترففالي
ثاهدكماوثلكامرها.زماملدهوسالبشريةالؤونزعامةصألة

لي

لااتهالقطلى
للركابلدلاوأنهسائقه،إليهايوجههاليالجهةإلىإلأيحري

لافكدلكنفسهاالجهةتلكإلىأوكرها-ط@ايسافروا-أن
قطاريحري

المدلة.تلكأمررماملأيديهمإليهاسيوجههجهةإلىإلاالانسانيةالمدنية

أدالأحوالمنبحالتستطيعلابمجمحكهاالإنساليةأنالبئ@الظاهرومن

الأرضوسائلبأيديمالدينلهمرسمهاالتيالحطةتلكعلىاليرتبز

وليدهمالأمر،أزمةعلىالهيمةكلالهيمنةولهمطرا،وأسابها
اللطة

الحماهبرنمحسبأ@بالهموتنعلىالإنسالة،شؤونتدبيرفيالمطلقة

قهالبفيوصوعهاوالظريكالأفكارتكركواتيملكونوهموامالهم،

الجماعي،الطاموإثاءالفردية،الطاعتنثئةفيالمرجعوإليهميحبولها،
لالت@يؤمونمضوالقوادالرعماءهؤلاءكادفإذاالخلقية.القيموتحديى

الخيرم@طريقعلىييرأدبأسرهالحياةلظامبدفلاويرجون

وئصلحواالدينكنفإلىالأشرارالخبثاءيحيوأنوالص@ح،والرشد

تأثيرمنيكونماوأقلغر@مها؟ويركوالحسناتتنمووكذلثشؤونهم.

آثلىها.وتنقرضتمحقلمإنتربو.لاأنهاالسيئاتفيالحجتمع

لأيديوالأمامة-والقياثةالرعامةسلطةالسلطة-هدهكنتوأما@فا

المجورليوانغمس@اواتبعوا@لر@ت،@رسوله،اثهانحرنواصرجال

البغيعلىوقضيضهبقضهالجاةنظميسيرانمحالةلادوالطعيان،

والطرياتالأفكلىليوالفوضى@لفساد@ببويد@والفخاء،والعدوان

@والآ@لعلموا
و@لمعاملاتلأخلاقواوالعمرانلثقا@ةوالمدليةواسةلسي@وا@

."وششفحلوتنمو@لسئاتبرضتها،لقالونوالعد@لةوا

9 0 لهيطالبماأر@ولوالظاهر0
فييدخلهاأنعباد@ال@هدين

أعناقهمدييبقرلاحتىوالانقيا@الطاعةلهمخلصينكافةالحقعبححي@
منهميتطذثمتعالى.الهلعيرالعبوثيهقلائدمنقلالة

لحياتهموكونالأ
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إنثئميالكريمالأئنالرسولبهوجاءتبالى،اللهأنزلهماالأقنون

@لسيئاتشأفةونتأصلالفساد،الأرضمنبعدميطالبأنالإسلام

وسخطه.اللهغضبالعبادعلىالجالبة@والمنكر@

شيءمنهايتحققأنيمكنلاالساميةالغاياتوهذه
قياثةد@متما

لاووالضلال،الكفراثمةبأيديالأرضفيشؤونهموتسييرالبثرأبناء

اوينقاثوهزلاءلأمريستسلمياالأ@نوأنصارهالحقالديناتباع@مرمنيكرن

وشؤونها،الدنياعنمنقطعينزواياهم،فيقابعيىاكيذكرونلحبروتهم،

منعليهمالجبابرةهؤلاءبهيتصدقمامغتنمين
والضمانات!المسامحك

ومن
خطيرةأهميةمنالحقنظام@قامةالصالحةللإمامةمايظهرهنا

يبلغأنيمكنهلاالإنسانأنوالحقوأسه.الدينغاياتمنتجعلها

عنوتقلسىالفريضةهذهتناصبذاأعمالهمنعملبأيتعال@الهرضى

ولزومهاالجماعةذكرمنوالسنةالكتبفيجاءماترواألملها..المام

الانسانإنخىوالطاع@،والسمع
ا@القتلليس@ب

الجماعة-منخرج

لذلثوهلسلم.أنهوصثى@زعمصاموانشعرة-قيدولر
سوىسببمن

الراشدفوالإمامةالحق،نظامإقامةهوإئماوهدفهالحقيقيالدينغرضأن

الجماعية،القغعلىتحفقهيتيقففلكوكلالأرص.فيدعائمهوتوطد

الإسلامعلىيجنيعضدها،-فيويفتتالجماعيةالقوةيضعضعوالذي
@لتوحيد..بكلمةبالإقرارولابالصلاةوتلافيهاجبرهايمكنلاحنابةوأهله

في@لرفيعةوالمكانة@لعالية@لمزلةمنالجهادا5كسبماإلىانظروالم

@لىثاقلونوينكلونالذينعلىبالنفاقأ"ليحكمالقرانبنحتىالدين،

فيالمستمرو@لكفعالمتواصلهو@لسي"الجهاد"@نفلكةالأرض

القرانيحعلههو@لذيالجهادوهذايخر.لي@الحق،نطامإقامةسبيل

أئهىوبعبلىةللدي@.@خرصهالرجلإيمانبهيوزنميزانا
كانمن

بذلعنيقعد@والباطل،النظامبتسلطيرضىأنيمكنهلا@رسولهبالثهيؤمن

@كلمالهيدوفيمنفكلنظمإتامةسلفيومالهنفسه
منثيء
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فيمرتابإبمانه،فيمدخولأئهفاعلمهذا@لبد،فيوالاستكانةالضعف
منعمليخفحهفكيف@مره،

فلك؟إ...بعد@مماله

جثريةأهميةلها@ل@هارصفيالصالحةالإمامةإقامةإن"...

ثي@ويدينورسولهباللهيؤمنمنفكلالإسلام.نظمفيبالغةوخطررة

لاالحق،
ينتهي

قابىفيحبانهلإفهل@المستطاعالجهديبدلبأنعمده

فمتهتبرأولاالاسلام،
مى

أنالايصادفلكبمقتضىيلزمهبلفحسب،ذلث

والفجرةالكالريرأيديمنالأمرزمامانتهلديومساعهقواهجميعيستنفد

حابه،ويرحوددنه،@يتفونمئنفروصلاحرجاليملمهحتىوالظال@ين

امورصلاحبهالذياتهعندالمرضيالحقالنطام@لكالأرضليويقم

شزونها@وفواملدنباا
(1)

سغاصبيهابديسالسلطانانتهل@إلىالناسيدعوحيىالإسلامبن

العبو@ي@منرقالهموتحريرإنسانيهملإنقاذيدعيممإئمالثه،كلهصرقهالئر

الطوايختهوىسوأمرالهمأرو@حهمإنقاذإلىيدعوممكماللبيد؟

مابكلرايته-تحتالطاغوت-معالمعركةأعباءيكلفهمإئهوشهواتهم..

أئها@ف@كماوأطرل،أكبرتضجاتمنينقذهمولكهتضحيات.منفيها

ةآدفيلامة،ولل@للكر@مة،يدعهممإئهو@حقر!

حاسمة:مدويةاللام-عليهشعيب-قالهالذلك

ومامها،@تهنجانا@إذبعدمئتكمفيعدناإنكذباعلى@تهاتريناقدأ

..(89الأعر@ف:أفيها،نعيدأنلنايكون

مابقدرشعيباولك@
م@اجهةفيصونه،يرفعماوبقدررأسصيرفع

وشسلمهامته،بخفضمابفدرقومه..مناستكبرواالذينالبئرطياغيت

@ت(1)
مى

ثي@لأعلى@لمردوللد@ي@لإسحيفللحركة@لأسى@لأحلايةفا

سحندفي@لإصححيةلبر@لحعة@كرحمه
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مو@جهةفيفهوعلمأ.ش@ءكلوسعالذيالحليل،ربهمياحهةفيوجهه

ويدعقدره،أمامثيءيجزمولاعليهبتألىلاربه،
ويعلن@زمامه،قيال@له

واستسلامهخض@ه

..(89الأعراف:أعلما،شيءكلربناوسعربنا،يئا.أنإلأأ

المؤمنينو@مرأمرهمنيكودمامستقبلفيربه،دنهالأمربفوضإئه

ملتهم.ليالعوثومنالطيايخت،عليهيفرضهمارفضيملكإنهمعه..

المطلقالاستنكارويعلنالعودة.عدمعلىمعهوالمؤمنينتصميمهويعلن

لاولكنهنانه..للمبدأ
الله،مثيئةصبثيءبجزم

موكولفالأمروبهم.

نىكلوسعيربهميعلمون،لامعهآمنحاوالذينوهوالمشيئة،هذهإلى

واستسلامهم.تفولضهموحيئتهعلمهفإلىعلمأ.

اللهولي@دبإته
مع

فلكيتألى@عدلاثمبه،يلنزمالذياثح@اله،

يدعوهناعليه.ويقدرهبهيريدهثيءعلىيأبئولاوفدرهمثيئتهعلى

الواثق،بالتوكلوليهإلىويتجهعيدهم،ووتهديدهمقومهطوايختشعب

لالحق:قومهوبي@بيةيفصلأنيدعع

يخررأنتبالحق.قومناوينياافغربناتوكلنا.ال@ه)على

.(89ا@:عرلأاأ@لفاتحينا

في"الألوهبة"حقيقةنحليمشهدالاهرةالمشهدفلكنشهدوها

ويه..اللهولينفس

يفصلالذيهوربهأنويعلمافمان،وملجأالقوة،مصدريعرتإئه

المعركةخوضفيوحدهربهعلىويتوكلوالطغيانالايمانبينلالحق

ربهمنبفتحإلآمفر.مهالي@والتيمعه،المؤميروعلىعليهالمفروضة

ونصر.

يخوفونهمبهالمؤنينإلىقومهمنالكفارالملأيتجهعدئل!
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دينهم:عنليفتنثموبهددونهم.

ابتإنكمشيااتبقملئنقومه:منكفرواالملأ@لذينوقالأ

9الأعر@ف:1ون،لخلر

يت@هونالطماغيتبنتتغير.ولاتتكررالتيالمعركةملامحإثها

برله،وثقتهبإيمانهاستعصملإذاالدعية.صليكفلىلاالداعة@لى

الطغاةيملكهبالديالتخولفيربهولموتبعته،التليغلأمانةو@ستمسد
مى

تئموالتهدي@،لالوعيد@ينهمعنيفتونهماتبععالذي@إلىتحولوا
تلكوبحاصةبجاهليتهم-القلوبإقحيستطيعونولاوالإرمب،بالبطثى

البطث@يشطيعردولكهملالاطل-تستخ@عاتفصاالحقعرفتالتي

السلطان.لهفأخلصحادتهالديني@خلصواالذينالإيمان،علىبالمصري@

والطغيان:الإيمانبين

لوحادالحسةوالموعظةبالحكمةقومهشعيبدعافقدوبعد..

القومولك@لاللين،استمالنهموآثركلامه،فيوتلطف@حسن،هيبالني

توجهياإع@ائهم،يريدونمعهامواالذينإلىوتوحه@اغئهم؟ليالدفعها

الأخسرين،منونفسيك@شجااتبعماإنلألهممحدريرمنذري@إليهم

الحقوق..ويخرهماسوالجاهالمالسيخسرون

المظةالقاسيةالقليلهدايةشللاأنالصابرالنبي@ثوكتم

لثهكفبماويقوملدينه،يثوراللام-عليهثعيب-ذاموهاالجاسية..

وصبسواه..الاحتماءالاعتزاز،سوالتنصل
التحديينبعثالموقفهذا

وتقحمقرمهبلىشعبيرجههالذيالراثق
بحدوليهم-بينهالحفاصلةتلك

علىاعملواقومويايتقانأفلا@لطريقانويفترقمنهم-و@حداكانان

يدينمضتففدوخطتكم،طريفكمفيو@ضحاعمل،..)نيمكاتكم

ومنهجي.طربضيعلىعاملو)نيمنكم..
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أهود.@كاذبهرومنئخزيهعذابيأتيهمنتعلمونهسوت

9

أنتمأم
3

9أهود@رقيبمعكمإنيوارتقبواالال@ 3

وفيوتتطركمتنتطرنيالتيللعاقة
ماالتهدي@هذا

بتقتهيوحي

كمالالمصيم.
يوحي

الطريق..وافتر@تدالمفاصلة

الغيفيبمعنونالقومأنإلأالحلسم،الجرمالببانهدا@ركم

فيوالقسوةالنمم@،طلمفيوتما@واواصتكبارا؟وعلماعتؤادودويزد@

إئهمبلالريض،وفساثصموشركهمعناثصمعلىوأصروامعاملتهم،
منبهيخوفهم@ارسرلهمتحثوا

العذ@
وأنيذعيه،فيماصاثقأكانإد@

فأسقطةأقطعاوشقطهاعليهميحطمهاأوالسماء،رححاسعليهميقط

منعليناكسفأ
1الئحراء.أ@الصا@تينمزكتإنال@اء 8..،7

المثركي@بتحديثيهوهوالمستهيى!@الهاز@المستهترتحديوهر

لكريم.اللرسول

ومن
ل@هوجهأويقفانوالباطل،الحقيتمحضأنالحاريةاتهسنة

لي
وهكداتتخلف..لاال@ياللهسنةتحريكاملةمفاصلة

نعسلون،..بماأعلمرتجي@ال

هذاوعلىالفاصلة،الأخيرةالكلمةهذهعلىهناالستارويسدل،

فأخذهمفكذبوهمصرععلىهناكليرفعوالمفاصلة،الالتراق
يومعذاب

1ةالثعراءأ@عظيميومعذابكانإئهالظلة. 89).

تبديلأ،اثهلسنةتجدولنتتخلف،لاالياتهشةجرتلقد

نتيجةالعذابذلكوكانوالنكال،بالوبالوطلمهملغيهمعلىالهلحلىاهم

لماحتمية
كماوظلموإفسابواستهتاروعنا@ضلالمنمنهموقع
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ماعليهمينزللأداللهرسوللتحديهموفاقاجزاءكاد
توعدهم

له
من

لعذا

فلمالصد@ر،ويثقلالأ@فاسيكتمثدبدخانقحرأخذهم

بلى@يلىهممنهلىبينفمرواظلولامنزليقيهمولمشيء،طمأهميروي

لها،فاصتظتماسحالة،لهمنر@حتثماصالهم.مثاالخاةيلتمودالبرية

كادومابرثأ،لهافوحدواالحر؟يظسلتحمهمتحتهاو@جتمعحا
عدثمم

رمتهمحتىطلهاتحتيتكامل
هي@فاثئمولهب،نارلررسالحالة

ندميرأ.وتدمرهمتفزعهمالمدويةالمجلجلةالصاعقة

"ذلكوكاد
يوم

المعلوم!اليومسمةكنتفالظلة"الظلة

والدير،بالهلاكو@خذممرسولهم،تكذبإلىاشهى@مرهموهكذا

عليهمزلزلتالتيالرجفةفأخذتهمالمكذبين..@خذفيدله@شةعلى

وتركتهمقلوبهم@سقطتالي@لمدويةبعد@لصيحة@رجتهابلادهم

جاثين.فيهالأصبح@ايتحركون..لاثارهمفيكانواحبثمصعوقين،

لقدصئحين!مغبرينعليهميخرجونوهمالنلسيروعونكفوابما@جز@

شعيب.قوممن@ستكبرواالذينالملأاللهأهلك

ها
جاثمينمنمهدهموعلىمصرعهم،علىيرفعزا@لشلى@لختاميهو

مصيرهمفكانصالح،قرم@خذتالي@لصاعقة@خذتهمديارهم،في

يعمروهالموكأندير،فيهالهميكنلمكأن@لد@ر،منهمخلتكمصيرهم،

الوجيفيصفحتهمطوبباللعنة،مشيعينمثلهممضراالدهر.منيخا

معهأفياو@لذينشعيبانخيناجاء@مرناولئا@لقلوب:أفيوصفحتهم

جاثمين،ثيلرهمفيفأصبحياظلموا@لصيحة@لذينويخذتمنا،برحمة

5،..9،49أهي:ثمودأبدتكمال@دبنئعدا@@فيها.يتؤالمكأن

@لرجفة،@غأخذتهمعظيميوم@عذ@بالقموحقدثهئمر@جاءوهكذا

ركبهمعلىجثمين9،..اأ@لأعر@ف:جثمين(د@رهمفيفأصبحوا
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التهديدجزاءوالجثوم،الرجفةبالأص.فيهايقيموالمكأنخامدين،

لفتةوالالأسالأبديوسطوالاستطالة،

لخلسرونأإفاإتكمشعي@ااتبعنم)لئنقولنهم:علىالقرآنريرد

بالخسارة!للححينمتحكدي@مهدثينقال@هاالتىوهي..(9الأعر@ف:.أ

اتبعحا@لذيننصيصمىيكنلمالخسرانانواضح-تهكمفييقرر-

يغنوالمكأنشعياكئبي@@لذينةآخرينقمنصيبكادشإئماشيا،

..(92الأعراف:أين،@لخاسرهمضياكتبوا@لذيننبها.

ولاحياةلاجاثمين.@ارهمفينراهمأولاءنحنماومصةففي

ويطويآثار!فيهالهميكنلموكأنالد@ر،هذهيعمروالمكأنحر@ك.

رسولهممنوالانفصال،و@لمفلىقةوالإهمادباقبكيتمئيعةصفحتهم

عنمميرهفافترقطريقهم،عنطريقهافترقثئم@خاهم،كان@لذي

فيضيعتهموعلىالأليم،3مصيرعلىبلمىيعدلمحتىمصيرهم،
ا

ونصحترىرسالاتلبلنتكملفدقوميخاوقال:عنهم،

3،..9الأعر@ف:أين؟،كافرعلى@مأسىفكيفلكم،

منإئه
مثة

امةفهرملة.منوهم
وهم

الأنسابصلة@فاأمة.

فالرشيجةدثه.@يز@نفيلهاولا@زنالدين،مذافيلها@تبارفلا@و@لأقر@م،

@لهحبلفييكونإنما@لنلىبينوالارتاطالدين،هذاوشيجةهي@لباقة

منعلىفبها@لوعيدحق@لمد،@لصنحاتمنئخرىصفحة

ومحادوئميد،@لرشو@محابنوحتومقبلهمكذبتبال@كبداكذبوا

فحق@لرصلكذبكلتغ.وقوم@لبكقيو@صحابدوطي@خو@ن@وفرعرن

4،..1-12أق:وعدا

@لشجر@لملمفو@لأيكة:كير@لصبنية.@لل@ية@لبئر:و@لرس:
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أصحدئفاشعي@،قومالغالب-فيهم-الأيكةوأصحاب

لملوكلقبوتبعتتع.فموكدلثالإشلىةهذهعيرعنهميانفلاالرسق

الضآن.لقلىىمعرودونإلبهمالفموالأفر@مولقيةبالبنحمير

وإنمؤمنين.كئرممكانومالآية،ذلكفيإنةالنعقيب:يجيءثغ
1الثعراء:أ9بز@لزحبملهو@لعزربك 9،01 91).

من@وماتلتصالتيالعبرةشعي@.قصةخلالمنالعبرةوتلتحس

فمرةواضحةصورةترسمفهيوسلامه.الله@صلر@عيهمالألياءقصص

يجيوكيفوالإي@اد.@لصبر
لالمفازتهماتقها@لدينالله

لاويمسهم

منا،برحمةمعهأمنواوالذينشعيبانخيناجاء@مرناهولثايحزنون:هم

4،..9أمود:

كفواضيباكذبوا@الذينوالطغيان:الطلمعاقبةعلىتؤكدكذلث

مم
1ينلخمسر@ 2،.9ف:لأعر@ا1

اللام:عليهشعيب-دعئعنعبلم@فضل@لدكتورالغيقول
القضاياأكثرمنالتوحبدقضيةمعقومهفيبعالجهاكانالتيوالقضية...)

لذلكجه(.علىالنفوسطبعتالذيالمالتضية)نهاوصعربة؟غسرأ

ومندعرته.منقيلةغيرمساحةقد@خذت@لقضيةمذهأننجد
اشتدهنا

يقيدهملى@د@نوقدكيفيقول،مايفقهونلافهممنهونيلهمعيه،انكارهم

لملذلثةسديدةومباثىرشدفقواعدحسبمو@ل@@بهذه@لتصرتفي

وجماعه.رهطهإلازعمهم-فيرجمه-وبينبينهميحل

معالجتهاتحتاجالتيو@ند@لفضاياأشقمنالمالتضبة@نو@لحق

@يدةجيانجها@أضا@تقد@لنفوستكنلملذا@نولطف؟حكمة@لى

لأصحل@@شجابةمناكتكون@ن@لمحالمنبل@لصعبفمن@لصحيحة،

مهحا@رنفعت..@لحصلحبن

فييجا@لهممئيجدوا@نعليهميعز@لاطلاصحاب@ن...
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يردواعلى@نجاهدينعملوالذلكةشعيبقمكانوكدلكلاطلهم.

و@لذينشعيب،يالنخرجنكنالحيىأتلىةملتهم@ل@معهآمنومنشعيبا،

ةوترأ،ههالأعر@ف:أمئتناافييعودن@وقربتا،منمعكأمنوا

9الأعر@ف:ألخلسروق@ذنإنكمضعياائبقملئنبالإغراء:إ

شعيبا-ولكنوفخر.وعزومنصب،وجاه،مال،منالكثبرستخسرون

الصبرعلىمعهامنمنيحثالمختلفة@ليسائلهذهو@ماماللامءعليه

@ث@ويحكمليى@لفريقين،اللهيحكمحتى
آمنهاو@لذينشعيبأوئنجيبينهم،

للقمفئعدا@لمفسدين.المكذبينصحائفمنصفحةطولتوهكذا
أهي:ثمودابعدتكمالمدينئعداألافيهايغنوالمكأنالطاليف..أ

2@لترتنى:@لتس@1 22 21.
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اتلموضو@@فهرس

@لسحم(عل@هيلراه@م-)فصة

الأولى.....................@لحلقة-

إبراهيم..........فطرةفيالائعةالرحلة

ورحمة....................ووذبر

وتجربة.......................ثل

وتربية................وعفيدةتجربة

للنلمى........اية

وحى.....................الرالرو

@لناصعة..@لمستقيمة@لى@لعقيدةإبر@ميمدعوة

وحسم.......................عزم

و@ليهد@لضجف.............@لمحاكمة

يخة......................@ن@لحلفة-

بلى@لله.....................@لهجرة

@لتيموعظمة@لطاضعوج@الالايمان،حقيقة

و@طشان...............صرححةبثرئ

@لشفيم......@لصر@طص@مم@لعطم@لمقام

ساتطة............ودعارىو@ميةحجج
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الإيمان............وقافلةالوحيدافة

والتوحبد...........الإيمانرحلةديمعالم

القيامة................يوموألوهإبراهيم

لسحم(عليهلوط-)قصة

وشذوذانحر@ف

عصي@.....................يوم

الديد...................الركن

المروع..........والهلاكالمفزعالعذا@

لسحم(عل@ه@سماعيل-)تصة

اللهلأمرالاستسلام

ونسلبمورضىنفة

لمى(عل@هووسف-)فصة

وتطمينوان@

الأولى...@لحلقة-

الصبي...يوسف

ومكر.........................خدل

...........@النكر@المؤامرةلأولى-ا@لمحنة

الوالدمراجهة

3 9

3

6

7



الجب............فييوسف

الحلقة-

فييوسف
وعنبفة.شديدةفتنة@لثايخة-@لمحنة

الشاء...............حدبث

@غر@إ
يد...............تهدو

@لنالنة@لمخة@لنالنة-@لحلقة-

وموعظةدعوة،السجن-فييوسف

."الملك..........رؤيا

الرؤيا..........وتأويلفتوئ،

الحق..وظهوريوسفبراعةإعلان

يومف.........-إخوةوجاء

و@بنائه...........يعقوببين

3 9

ونوحبد..

2 1

2 3

2



السابعة...................الحلقة-

ال..............والنهاني.المثيرالمشهد

الموحبة............واللمسكاللفتك

رهية...............-...صورة

الإسلاميةالتربيةفيوأنرهاللقصةالحركيةالطبيعة

وقدره................اللهسنة

الإسلام.........لمنهجالكاملالنموفج

التلىيخية............القرةظلالفي

يوصف....قصةفيالقرانيالتلسقلطائفمن

الأخير.....................الإيفع

ونفاؤل...........ونقةوجهادصبر

@لسحم(عليهشصلا-)فصة

الأخلاقي....والتصورالإلهي
السافر............والتبجحالسرالرد

ورسرخالحققوة

والطغيان............الإيمانبين

3 9

3 6

38






